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 القوائم المالية    تدقيق  تقرير حول
 

 الـــرأي 
 

والتي تتكون من قائمة المركز المالي  ( )الشركة  المحدودةكهرباء محافظة اربد المساهمة العامة لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية لشركة 
وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  2020كانون األول  31كما في 

 ذلك التاريخ وااليضاحات حول القوائم المالية وملخص ألهم السياسات المحاسبية.
 

 2020كانون األول  31في رأينا، إن القوائم المالية المرفقة ُتظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 
 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية.

 
 أساس الرأي 

 
بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق، إن مسؤولياتنا وفقًا لهذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسؤولية مدقق الحسابات عن لقد قمنا 

)بما في ذلك  تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا. نحن مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين 
الصادر عن المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين باإلضافة إلى متطلبات السلوك المهني   ستقاللية الدولية(معايير اال

االخرى المالئمة لتدقيق القوائم المالية في األردن، وقد التزمنا بمتطلبات السلوك المهني ومتطلبات المجلس الدولي لمعايير السلوك  
 منا بالحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة و توفر أساسًا إلبداء الرأي.المهني للمحاسبين. لقد ق

 
 الهامة امور التدقيق  

 
خالل تدقيق القوائم المالية للسنة الحالية.   جوهريةهي تلك األمور التي وفقًا الجتهادنا المهني كانت األكثر  الهامةان أمور التدقيق 

وال نبدي رأيًا منفصاًل حول   المالية لي لتدقيق القوائم المالية إلبداء رأينا حول هذه القوائملقد تمت دراسة هذه األمور ضمن اإلطار الك
 .تم وصف إجراءات التدقيق المتعلقة بكل امر من األمور المشار اليها ادناه  هذه األمور.

 
لكافة األمور المتعلقة بذلك. بناء  باإلضافة ،القوائم الماليةلقد قمنا بالمهام المذكورة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات والمتعلقة بتدقيق  

 عليه فأن تدقيقنا يشمل تنفيذ اإلجراءات التي تم تصميمها لالستجابة لتقييمنا لمخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية. ان نتائج
ادناه، توفر أساسا لرأينا حول تدقيق  اليهامور المشار إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات المتعلقة بمعالجة األ

 القوائم المالية المرفقة.

 إرنست ويونغ األردن  
قانونيون محاسبون   

1140صندوق بريد   
المملكة األردنية الهاشمية -11118عمان   

0096265526111/ 0096265800777هاتف:   
0096265538300فاكس:   

WWW.ey.com/ me 
 

 



 

 

 
 
 
 

 اإليرادات )التعرفة( ب  االعتراف  :1  امر التدقيق الهام
 حول القوائم المالية.  32إن اإليضاحات المتعلقة باإليرادات قد تم اإلفصاح عنها في إيضاح رقم  

 
 امر التدقيق الهام 

لقد قمنا باعتبار إيرادات مبيعات الطاقة كأمر هام للتدقيق نظرًا لحجم  
إيرادات مبيعات الطاقة والناتجة عن مبيعات الطاقة للمشتركين حسب 

الجوهرية المتعلقة بدقة قياس هذه اإليرادات   الشرائح. إن المخاطر
بلغت اإليرادات   .الفواتير واحتساب اإليرادات مرتبطة بأنظمة إصدار 

 دينار.  252ر928ر973مبلغ   2020المتحققة لسنة  

 كيف تم معالجة أمر التدقيق المهم
تضمنت إجراءات التدقيق تقييم السياسات المحاسبية التي 

ومدى االلتزام بتلك تتبعها الشركة لالعتراف باإليرادات 
لمعايير التقارير المالية الدولية. باإلضافة لذلك،   السياسات وفقاً 

قمنا بدراسة نظام الرقابة الداخلي حول االكتمال والقياس  
التسويات  بها بما في ذلكف والحدوث لإليرادات التي تم االعترا

والمقبوضات النقدية ودراسة اجراءات الرقابة  بين المبيعات 
قمنا باختيار واختبار عينة من قيود . وقد نظام اصدار الفواتيرل

 المبيعات للتأكد من صحة التسجيل واالعتراف باإليرادات.
خالل الفترة قبل وبعد قمنا باختيار عينة باإلضافة الى ذلك، 

قائمة المركز المالي، وذلك لتقييم إذا كان االعتراف   تاريخ 
بدراسة ايضًا قمنا و  .باإليرادات قد تم في الفترة الصحيحة

 بشكل شهري.  وااليرادات تفصيلية لتحليل هامش الربح  
 

 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة   :2  امر التدقيق الهام
 حول القوائم المالية.  10قد تم اإلفصاح عنها في ايضاح    الخسائر االئتمانية المتوقعةإن اإليضاحات المتعلقة بمخصص  

 
 امر التدقيق الهام 
تطلب الكثير من ي الخسائر االئتمانية المتوقعةإن مخصص 

لدى الشركة عدد كبير  .مدى كفاية المخصصاالجتهاد لتحديد 
األفراد والشركات مما قد يزيد من  ويشملومتنوع من المشتركين 

تقوم الشركة   تجاه الشركة تهابالتزاماعدم وفاء هذه الجهات مخاطر 
( 9بتطبيق الطريقة المبسطة من معيار التقارير المالية الدولي رقم )

 الذمم لتسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة على ”األدوات المالية“
. قامت الشركة بإعداد دراسة تستند إلى الخبرة التاريخية ةالمدين

للخسارة االئتمانية مع األخذ بعين االعتبار العوامل المستقبلية 
 والبيئة االقتصادية.

 كيف تم معالجة أمر التدقيق المهم
 إجراءات التدقيق التي قمنا بها:  ت تضمن

 
الحصول من اإلدارة على احتساب مخصص الخسائر  -

 االئتمانية المتوقعة كما في نهاية السنة المالية ومراجعتها.
نموذج   في  المدخالت والمعلومات المستخدمة فحص -

 . الخسائر االئتمانية المتوقعة
تقييم مدى مالءمة ومعقولية التقديرات واالجتهادات  -

الخسائر مخصص  المستخدمة من قبل االدارة في احتساب 
بما يتوافق مع الطريقة المبسطة من   االئتمانية المتوقعة

 .”األدوات المالية“(  9معيار التقارير المالية الدولي رقم )
 

 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين   :3  امر التدقيق الهام
 حول القوائم المالية.  15إن اإليضاحات المتعلقة بمخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين قد تم اإلفصاح عنها في ايضاح 

 
 امر التدقيق الهام 

مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين عملية احتساب إن 
 اعتبارتم  المخصص. كفايةتطلب الكثير من اإلجتهاد لتحديد ت

 نظراً  امرًا هامًا للتدقيق مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين 
التقديرات واالجتهادات باإلضافة إلى الخبرات و  حجم المخصصل

التقنية المطلوبة لتحديد مبلغ مخصص تعويض نهاية الخدمة 
 للموظفين. 

 كيف تم معالجة أمر التدقيق المهم
تضمنت إجراءات التدقيق تقييم االفتراضات االكتوارية وطرق  

نهاية  لتقييم مخصص تعويض دارةاالالتقييم المستخدمة من قبل 
. كما تضمنت إجراءات التدقيق تقييم للموظفين  الخدمة

ومدى معقوليتها باإلضافة الى  الهامةاالفتراضات اإلكتوارية 
 .إعادة االحتساب   بما فيها كفاية مخصص تعويض نهاية الخدمة

 



 

 

 

 

 

 

 
 2020المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للشركة لعام 

 
ان اإلدارة هي  تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي غير القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات حولها.

ان رأينا ال يشمل المعلومات   تزويدنا بالتقرير السنوي بتاريخ الحق لتقريرنا.المسؤولة عن المعلومات األخرى. اننا نتوقع ان يتم 
 األخرى وأننا ال نبدي اي تأكيد حول المعلومات األخرى.

 
كانت  إذافيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية، إن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى عندما تصبح متاحة لنا، بحيث ُنقّيم فيما 

 مع القوائم المالية أو من معرفتنا خالل عملية تدقيق القوائم المالية.  اً المعلومات األخرى تتعارض جوهري
 

 بالحوكمة عن القوائم المالية  المكلفين  مسؤولية اإلدارة والمسؤولين  
 

ارير المالية الدولية، باإلضافة الى تحديد لمعايير التقوفقًا إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة 
 نظام الرقابة الداخلي الضروري إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن غلط.

 
الستمرارية بما في كما أن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة واإلفصاح عن األمور المتعلقة بمبدأ ا

أو  ذلك استخدام مبدأ االستمرارية في المحاسبة عند إعداد القوائم المالية، إال إذا كان في نية اإلدارة تصفية الشركة أو إيقاف عملياتها
 عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.

 
 المالية للشركة.   التقاريرإن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن االشراف على عملية إعداد  

 
 مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق القوائم المالية 

 
خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن إحتيال أو عن  ككلإن أهدافنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية 

التدقيق الذي  أن ان التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانة  غلط وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.
تحدث نتيجة الحتيال أو غلط ويتم لتدقيق سيكشف دائما خطأ جوهريا عند وجوده. إن األخطاء قد للمعايير الدولية ليجري وفقًا 

اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردًة أو مجتمعًة يمكن ان يكون لها تأثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه 
 .القوائم المالية

 
ر الدولية للتدقيق، وكذلك نقوم بما  إننا نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني كجزء من التدقيق وفقا للمعايي

 يلي:
 
تحديد وتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواء الناتجة عن احتيال أو غلط، وتصميم وتنفيذ اجراءات تدقيق  •

خطأ جوهري  تستجيب لهذه المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر أساسًا إلبداء الراي. إن خطر عدم اكتشاف 
ناتج عن احتيال يعد أكبر من ذلك الناتج عن غلط، لما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تأكيدات 

 غير صحيحة أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.
 
الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق و ذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف وليس بهدف ابداء رأي  •

 حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للشركة. 
 
 المتعلقة بها التي قامت بها االدارة.تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية و االيضاحات   •



 

 

 
 
 
 
 

على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها،   بناءاً التوصل الى نتيجة حول مالءمة استخدام االدارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة، و  •
ستمرار. و اذا ما وفيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك كبيرة حول قدرة الشركة على اال

توصلنا الى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى ايضاحات القوائم المالية ذات الصلة أو تعديل رأينا 
  اذا كانت هذه االيضاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع

 .كمنشأة مستمرة  في اعمالها  ذلك فإن األحداث او الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركة
 

تقييم العرض العام لهيكل القوائم المالية ومحتواها بما في ذلك االيضاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعامالت   •
 واألحداث التي تحقق العرض العادل. 

 

مع المسؤولين المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق المهمة التي تتضمن أي نقاط  نتواصل إننا
 ضعف مهمة في نظام الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.

 
التزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية واالفصاح للمسؤولين نقوم كذلك بتزويد المسؤولين المكلفين بالحوكمة بما يفيد 

، وحيثما كان مالئما اإلفصاح عن المكلفين بالحوكمة عن كل العالقات واالمور االخرى التي تظهر على انها تؤثر على استقالليتنا
 طبقة.اإلجراءات المتخذة اللغاء مخاطر االستقاللية واإلجراءات المعززة الم

 
من تلك األمور التي يتم التواصل بها مع المسؤولين المكلفين بالحوكمة، نقوم بتحديد األمور االكثر أهمية على تدقيق القوائم المالية 

 التعليمات األمور في تقرير التدقيق اال اذا كان القانون أو  عن هذه. اننا نقدم وصف الهامةللفترة الحالية والتي تمثل أمور التدقيق 
العواقب  الن االفصاح عن ذلك االمر في تقريرنا  بناءًا عليها ال يتمنادرة جدا والتي حاالت  تمنع اإلفصاح عن ذلك االمر، او في

 .الناتجة عنهالسلبية المتوقعة لإلفصاح قد تفوق المنفعة العامة  
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية 
 

 منظمة بصورة أصولية تتفق مع القوائم المالية ونوصي بالمصادقة عليها.تحتفظ الشركة بقيود وسجالت محاسبية  
 
 

 األردن  /ويونــغإرنسـت  
 
 

 وضاح عصام البرقاوي 
 591ترخيص رقم  

 المملكة األردنية الهاشمية  –عمان  
 2021آذار   16

 
 
 



 ة حدوداء محافظة اربد المساهمة العامة المشركة كهرب
 لماليلمركز اامة  قائ
 2020كانون األول    31ا في  كم

 ئم المالية واهذه القمن    ال يتجزأ  ءا  جز   38رقم    إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  

 
 2019  2020  إيضاحات  

 دينــــار  دينــــار   الموجودات 
      -  موجودات غير متداولة

 122ر652ر027  129ر652ر780  3 ممتلكات ومعدات 
 79ر817ر831  85ر774ر811  5 فموجودات مساهمات المشتركين وفلس الري

 52ر889  41ر358  6 قضايا التعارضات  دفوعات م
 636ر600  536ر085  4 حق استخدام أصول
 18ر064ر517  7ر017ر111  7 مشاريع تحت التنفيذ
 7ر168ر761  7ر037ر427  9 مخزون استراتيجي 

 1ر612ر523  1ر819ر336  22 موجودات ضريبية مؤجلة
 286ر719  286ر719  8 يمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالق  موجودات مالية

 230ر291ر867  232ر165ر627   

      -  موجودات متداولة
 138ر076ر595  93ر153ر859  10 ذمم مدينة

 4ر075ر465  3ر852ر066   أرصدة مدينة أخرى 
 2ر769ر248  3ر403ر246  9 مخزون 

 23ر879  1ر406ر682  11 نقد وأرصدة لدى البنوك

 144ر945ر187  101ر815ر853   

 375ر237ر054  333ر981ر480   مجموع الموجودات  
      

      حقوق الملكية والمطلوبات 
     12 -  يةحقوق الملك

 8ر000ر000  8ر000ر000   رأس المال المدفوع 
 2ر210ر264  2ر210ر264   إحتياطي اجباري 
 638ر778  638ر778   إحتياطي اختياري 

 4ر530ر539  8ر685ر775   أرباح مدورة

 15ر379ر581  19ر534ر817   مجموع حقوق الملكية 
      

      -  المطلوبات
      مطلوبات غير متداولة 

 79ر817ر831  85ر774ر811  5 مطلوبات مساهمات المشتركين وفلس الريف
 485ر753  413ر306  4 طويلة األجل  التزامات عقود ايجار

 9ر509ر754  6ر001ر940  13 مشتركين مقبوضة مقدما  مساهمات 
 348ر807  78ر122  14 فائض مساهمات المشتركين

 4ر469ر649  4ر853ر868  15 مخصص تعويض نهاية الخدمة
 18ر666ر670  15ر555ر560  16 االجل   قرض طويل

 49ر094ر374  51ر752ر452  17 تأمينات نقدية للمشتركين 

 162ر392ر838  164ر430ر059   

      مطلوبات متداولة 
 143ر781ر215  92ر729ر780  18 ذمم دائنة

 3ر111ر110  3ر111ر110  16 الجزء المتداول من قرض طويل األجل 
 1ر734ر993  2ر228ر849   مصاريف مستحقة

 141ر256  138ر139  4 التزامات عقود ايجار قصيرة األجل
 8ر425ر298  6ر538ر938  19 أرصدة دائنة أخرى 

 37ر263ر047  39ر682ر671  20و11 بنوك دائنة
 270ر685  270ر685  14 فائض مساهمات المشتركين

 1ر566ر830  1ر893ر659  21 مختلفة  مخصصات 
 1ر170ر201  3ر422ر773  22 مخصص ضريبة الدخل

 197ر464ر635  150ر016ر604   
 359ر857ر473  314ر446ر663   مجموع المطلوبات 

 375ر237ر054  333ر981ر480   الملكية والمطلوبات مجموع حقوق  



 العامة المحدودة   اهمةربد المسشركة كهرباء محافظة ا
 الدخل الشاملقائمة  

 2020كانون األول    31في    ةللسنة المنتهي

 من هذه القوائم المالية   ال يتجزأ  جزءا    38رقم    إلى  1قم  قة من ر فلمر حات ايضاتعتبر اإل

 
 
 2019  2020  إيضاحات  

 ردينــــا  دينــــار   

      

 261ر472ر910  252ر928ر973   مبيعات الطاقة

 (219ر979ر701)  (205ر372ر663)   تكلفة شراء الطاقة

 41ر493ر209  47ر556ر310  24 اجمالي الربح 

      

 (309ر675)  2ر356ر684  25 بالصافي   ،تشغيلية أخرى )مصاريف(    إيرادات 
 (23ر548ر555)  (24ر084ر256)  26 عموميةمصاريف إدارية و 

 (9ر725ر945)  (10ر575ر276)  27 استهالكات واطفاءات 

 (277ر337)  (199ر790)  9 ون بطيء الحركةمخز   مخصص
 7ر631ر697  15ر053ر672   الربح من النشاط األساسي

      

 5ر089ر719  3ر200ر353  29 ايرادات األنشطة غير األساسية
 6ر241ر178  3ر752ر845   إيرادات فوائد تأخير تسديد فواتير اإلنارة

 (2ر756ر040)  (1ر039ر986)  30 مصاريف األنشطة غير األساسية

(3ر040ر150)   تكاليف تمويل (4ر061ر846)    
 (7ر200ر159)  (7ر245ر581)   لطاقة تسديد فواتير اير ختأ فوائدمصاريف  

 (2ر687ر148)  (4ر372ر519)   األساسيةمن االنشطة غير  الخسارة  

      

 4ر944ر549  10ر681ر153   قبل الضريبة  سنةربح ال

 (1ر392ر018)  (2ر925ر917)  22 ضريبة الدخل

 3ر552ر531  7ر755ر236   ربح السنة 

 -  -   مل األخرى االشبنود الدخل  

 3ر552ر531  7ر755ر236   سنةامل للمجموع الدخل الش

      

 فلـس / دينـار  فلـس / دينـار   
 444/0  969/0  31 سنةساسية والمخفضة من ربح الحصة السهم األ

 



 دة دو مة المحبد المساهمة العامحافظة ار   شركة كهرباء
 التغيرات في حقوق الملكية قائمة  

 2020كانون األول    31في    تهيةسنة المنلل

 لية ئم الماالقو هذه امن    ال يتجزأ  جزءا    38إلى رقم    1من رقم  تعتبر اإليضاحات المرفقة  

 

 

 
 رأس المـال 
 المدفــوع 

 
 إحتياطي اجباري 

 
 إحتياطي اختياري 

 
 أرباح مدورة

   مجمــوع 
 لكية مال حقوق 

 دينـــار   دينـــار   دينـــار   دينـــار   دينـــار  
2020  -          

 15ر379ر581  4ر530ر539  638ر778  2ر210ر264  8ر000ر000 2020الرصيد كما في أول كانون الثاني  
 7ر755ر236  7ر755ر236  -  -  - مجموع الدخل الشامل للسنة 

 (3ر600ر000)  (3ر600ر000)  -  -  - (12)ايضاح  توزيعات أرباح
 19ر534ر817  8ر685ر775  638ر778  2ر210ر264  8ر000ر000  2020كانون األول  31الرصيد كما في 

          
2019  -          

 17ر827ر050  6ر978ر008  638ر778  2ر210ر264  8ر000ر000 2019الرصيد كما في أول كانون الثاني  
 3ر552ر531  3ر552ر531  -  -  - سنة مجموع الدخل الشامل لل

 (6ر000ر000)  (6ر000ر000)  -  -  - (12)ايضاح  توزيعات أرباح
 15ر379ر581  4ر530ر539  638ر778  2ر210ر264  8ر000ر000 2019كانون األول  31الرصيد كما في 

 



 امة المحدودة الع   المساهمةشركة كهرباء محافظة اربد  
 التدفقات النقدية قائمة  

 2020كانون األول    31في    ةللسنة المنتهي

 من هذه القوائم المالية   ال يتجزأ  جزءا    38رقم    إلى  1قم  قة من ر فلمر حات ايضاتعتبر اإل

 
 2019  2020 ايضاح 
 دينــــار  دينــــار  

     األنشطة التشغيلية
 4ر944ر549  10ر681ر153  ضريبةة قبل النالسربح 

     :على تعديالت
 490ر715  ( 34ر787)   بيع ممتلكات ومعدات خسائر (أرباح) 

 (21)   (68)   بنكيةفوائد  اتإيراد
 ( 6ر241ر178)   ( 3ر752ر845)   إيرادات فوائد تأخير تسديد فواتير اإلنارة

 4ر061ر846  3ر040ر150  ينةد مدفوائ
 7ر200ر159  7ر245ر581  ر الطاقةسديد فواتيئد تأخير تافو  مصاريف

 666ر449  1ر000ر000  مخصص تعويض نهاية الخدمة
 9ر851ر269  10ر692ر315  إستهالكات واطفاءات

 100ر515  100ر515  إستهالكات حق استخدام األصول
 51ر227  45ر436  تكاليف تمويل عقود اإليجار

 277ر337  199ر790  الحركة مخزون بطيءمخصص 
 1ر063ر629  1ر185ر147  انية متوقعةخسائر ائتممخصص 

 ( 270ر685)   ( 270ر685)   إطفاء فائض مساهمات المشتركين
 155ر458  423ر347  مختلفة مخصصات

     تغيرات رأس المال العامل:
 ( 1ر687ر404)   430ر342  مخزون 

 53ر787ر437  47ر490ر434  ذمم مدينة
 3ر156ر831  223ر399  رى خأ ةنيأرصدة مد

 11ر082ر236  8ر526ر393  مساهمات مشتركين مقبوضة مقدماً 
 3ر515ر377  2ر658ر078  تأمينات نقدية للمشتركين

 ( 50ر467ر384)   ( 58ر297ر016)   ذمم دائنة
 446ر702  ( 1ر012ر582)   مصاريف مستحقة وارصدة دائنة أخرى 

 ( 318ر895)   ( 615ر781)   تعويض نهاية الخدمة المدفوعمخصص 
 ( 19ر236)   ( 107ر699)   مدفوعة ختلفةممخصصات 

 ( 3ر051ر220)   ( 880ر158)   ضريبة الدخل المدفوعة
 38ر795ر713  28ر970ر459  ألنشطة التشغيليةصافي التدفق النقدي من ا

     
     األنشطة االستثمارية

 ( 15ر928ر393)   ( 10ر468ر340)   شراء ممتلكات ومعدات
 ( 10ر695)   ( 10ر764)   قضايا التعارضاتعات و فمد

 ( 15ر636ر723)   ( 9ر316ر044)   مشاريع تحت التنفيذ
 1ر236ر414  39ر982  المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

 21  68  إيرادات فوائد بنكية مقبوضة
 ( 30ر339ر376)   ( 19ر755ر098)   ق النقدي المستخدم في األنشطة االستثماريةالتدفصافي 

     
     األنشطة التمويلية

 ( 3ر111ر110)   ( 3ر111ر110)   مدفوعض طويل األجل ر ق
 ( 6ر275ر501)   ( 3ر956ر113)   توزيعات ارباح للمساهمين مدفوعة

 ( 4ر085ر966)   ( 3ر063ر959)   مدينة مدفوعةبنكية فوائد 
 ( 121ر000)   ( 121ر000)   ة وتكاليف تمويل مدفوع عقود إيجار التزامات

 ( 13ر593ر577)   ( 10ر252ر182)   ة التمويليةالمستخدم في األنشط النقدي لتدفق ا فياص
     

 ( 5ر137ر240)   ( 1ر036ر821)   في النقد وما في حكمه النقص صافي
 ( 32ر101ر928)   ( 37ر239ر168)   النقد وما في حكمه في بداية السنة

 ( 37ر239ر168)   ( 38ر275ر989)  11 النقد وما في حكمه في نهاية السنة
 



 المحدودة شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة  
 ية إيضاحات حول القوائم المال

 2020ألول  كانون ا  31  ما فيك
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 عـــــام  ( 1)
 

وسجلت الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة   1957كشركة مساهمة عامة محدودة عام )"الشركة"( ركة كهرباء محافظة اربد تأسست ش
 .1964شباط    27( بتاريخ  17في سجل الشركات المساهمة العامة تحت رقم )

 
كامل   بالقطاع الكهربائي، ببيع لمتعلقةبموجب مبادرات الخصخصة ا ،2008 قامت حكومة المملكة األردنية الهاشمية خالل عام

الشركة إلى شركة كهرباء المملكة الستثمارات الطاقة المساهمة الخاصة. قامت شركة كهرباء   مالرأس٪ من 55ر4 حصتها البالغة
ة  المساهم الى شركة توزيع الكهرباء  ةكر شلببيع كامل حصتها في ا 2009المملكة الستثمارات الطاقة المساهمة الخاصة خالل عام 

 العامة المحدودة. 
 

شمال المملكة األردنية  هلكين الواقعين ضمن منطقةمن أهم غايات الشركة القيام بتوزيع الطاقة الكهربائية وتزويدها بالتجزئة للمست
صلت التي ح وتزويد الطاقة الكهربائية عيز و ت. يتم التزويد بالتجزئة بموجب رخصة ة )محافظات إربد وجرش وعجلون والمفرق(يالهاشم

 سنة من ذلك التاريخ.   25وهي صالحة لمدة    2008 حزيران   30الشركة عليها بتاريخ  
 

مع يتم توحيد القوائم المالية للشركة مع القوائم المالية لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة المحدودة )الشركة األم( ويتم توحيدها 
 ائية(.م النهمان االجتماعي )الشركة األضلل  ةمالمؤسسة العا 

 
موافقة الهيئة  وتتطلب هذه القوائم المالية ،2021 اذار 16 دارة في جلسته المنعقدة بتاريخاإلالقوائم المالية من قبل مجلس  هذه تم إقرار

 . العامة للمساهمين 
 
 
 أسس إعداد القوائم المالية  ( 2-1)
 

 .مجلس معايير المحاسبة الدولية  عن الصادرةلية  ية الدو عايير التقارير الماللم  ا قفو   كةللشر تم إعداد القوائم المالية  
 

والتي تظهر  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  تم إعداد القوائم المالية وفقًا لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية
 . ةيالبالقيمة العادلة بتاريخ هذه القوائم الم

 
 .شركةار القوائم المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للملة إظهإن الدينار األردني هو ع 
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 التغيرات في السياسات المحاسبية  ( 2-2)
 

األول  ن و ناك 31متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في  ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية
  :2020كانون الثاني  1قامت بتطبيق التعديالت التالية ابتداءًا من  الشركة ، باستثناء أن2019

 (: تعريف "األعمال"3الدولي رقم ) تعديالت على معيار التقارير المالية
( "اندماج األعمال"، لمساعدة  3رقم ) يلو دلا أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على تعريف "األعمال" في معيار التقارير المالية

ستحوذ عليها ينطبق عليها تعريف "األعمال" أم ال. توضح هذه التعديالت المنشآت على تحديد ما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات الم 
صر أعمال غير موجودة، وتضيف اعن  يأ حد األدنى لمتطلبات األعمال، تلغي تقييم ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين على استبدالال

ا جوهرية، وتضييق تعريفات األعمال والمخرجات، وادخال اختبار توجيهات لمساعدة المنشآت على تقييم ما إذا كانت العملية المستحوذ عليه
  مة العادلة االختياري. تركيز القي 

اذ على األصول التي يكون تاريخ استحواذها في أو بعد بداية  و حت ساو تم تطبيق التعديالت على المعامالت التي تكون إما اندماج األعمال أ 
إعادة النظر في هذه المعامالت التي   الشركة . وبالتالي، لم يتعين على2020كانون الثاني  1سنوية التي بدأت في أو بعد  أول فترة ابالغ

  .اهن ع اححدثت في فترات سابقة. يسمح بالتطبيق المبكر لهذه التعديالت ويجب اإلفص
    .للشركةلم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية 

 (: تعريف "الجوهري"8المحاسبة الدولي رقم )( ومعيار  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
 -(8يار المحاسبة الدولي رقم )عوم ةلي عرض القوائم الما -( 1أصدر المجلس الدولي للمحاسبة تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

ن المعايير كافة وتوضيح جوانب معينة " ضمجوهري يد تعريف ما هو "السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية لتوح
تأثير بشكل معقول على  ،اهءاخفمن التعريف. ينص التعريف الجديد على أن "المعلومات تعتبر جوهرية إذا نتج عن حذفها أو إغفالها أو إ 

لية، والتي توفر معلومات مالية القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية لألغراض العامة على أساس تلك القوائم الما
  محددة حول المنشأة ". 

  .لشركةلعلى القوائم المالية لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت 
 ( 7( ومعيار التقارير المالية الدولي رقم )9لتقارير المالية الدولي رقم )ائدة على معيار اف ال  تالتعديل معد

تشمل عدد من عمليات   7ومعيار التقارير المالية الدولي رقم  9إن تعديالت معايير معدالت الفائدة لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 
تتأثر عالقة التحوط إذا أدى    التي تتأثر بشكل مباشر بتعديل معايير معدالت الفائدة. طو حت الاإلعفاءات التي تنطبق على جميع عالقات 

ل إلى حالة من عدم التيقن بشأن توقيت و / أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى المعيار، لبند التحوط أو أداة التحوط. نتيجة لهذا التعدي 
أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى المعيار، لبند التحوط أو أداة التحوط، خالل الفترة   / و  يت التعديل، قد يكون هناك عدم تيقن حول توق

(. قد يؤدي ذلك إلى عدم التيقن فيما إذا كانت المعاملة RFR)  بسعر فائدة خالي من المخاطرالسابقة الستبدال معيار معدل الفائدة الحالي 
    .قع أن تكون عالقة التحوط فعالة للغايةو ت ملان المتوقعة محتملة للغاية وما إذا كان م

 .لشركةلعلى القوائم المالية لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت 
 

 19-كوفيدااليجار المتعلقة بوباء    تخفيضات او تأجيالت-( "االيجارات"  16المالية الدولي رقم )معيار التقارير  تعديالت على  
( "االيجارات"  16بإصدار تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ) 2020أيار  28بتاريخ  ةسبي احملاللمعايير  المجلس الدولي قام

متطلبات  . تمنح هذه التعديالت إعفاءات للمستأجر من تطبيق19-كوفيد  االيجار الناتجة عن وباءبتخفيضات او تأجيالت والتي تتعلق 
االيجار الناتجة بشكل مباشر  تخفيضات او تأجيالت على المحاسبية لعقود االيجار ديالت عت ال لو ح( 16معيار التقارير المالية الدولي رقم )

كحل عملي، يجوز للمستأجر اختيار . 2021حزيران  30يتعلق هذا التعديل بتخفيض لدفعات االيجار المستحقة قبل . 19-كوفيدعن وباء 
 1 اعتبارا منالتعديالت تم تطبيق هذه . كتعديل على عقد اإليجار 19-يدفكو  ءاب و  االيجار الناتجة عنتخفيضات او تأجيالت اعتبار  عدم

  مع السماح بالتطبيق المبكر. ،2020حزيران 
  .لشركةلعلى القوائم المالية  أثر جوهري تطبيق هذه التعديالت  لم ينتج عن  
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 أهم السياسات المحاسبية  ( 2-3)
 

 ومعدات ممتلكات  
. تمثل الكلفة تكلفة استبدال ةبعد تنزيل االستهالك المتراكم وأي مخصص مقابل التدني في القيمفة لكت بالادعملكات واالممتل يتم إثبات

الممتلكات والمعدات وتكاليف االقتراض لمشاريع تحت التنفيذ طويلة األجل إذا استوفت شروط االعتراف بها. يتم اثبات مصروفات 
 . ل شامال  ة الدخلواإلصالح في قائم  الصيانة

 
الممتلكات والمعدات )باستثناء األراضي( باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر االنتاجي المتوقع باستخدام الك هتيتم اس

 النسب التالية:

  ٪ 

  
 2 مباني

 4 هناجر

 10 مظالت مواقف السيارات 

 33 تحسينات مباني

 3 األرضيةشبكات الجهد المتوسط  

 5 يةئالهوا  لتوزيعشبكات ا

 7 عداداتو   ت محوال

 20 أجهزة ومعدات 

 15 سيارات

 9 أثاث ومفروشات 

 10 مصاعد وأجهزة تكييف

 12 أجهزة اتصاالت

 20 أجهزة الحاسب اآلليأنظمة و 
 

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

استرداده من أي من الممتلكات والمعدات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة  ن لممكا غلمباليقل  عندما
 . شاملالممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل ال

 
سب مع المنافع انتك تالهتسالاوفترة طريقة الية للتأكد من أن يتم مراجعة العمر االنتاجي وطريقة االستهالك في نهاية كل سنة م

 االقتصادية المتوقعة من الممتلكات والمعدات وتعدل بأثر حالي ومستقبلي.
 

ويتم إدراج أية أرباح أو خسائر استبعاد في   يتم استبعاد الممتلكات والمعدات عند بيعها أو عند عدم وجود منافع اقتصادية مستقبلية منها
 . شامل ئمة الدخل القا
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 ية المير الغ  تادو الموجتدني  
ة بتاريخ إعداد التقارير المالية بتقييم فيما إذا كان هناك دليل بأن األصل قد انخفضت قيمته. إذا وجد أي دليل على ذلك، أو شركتقوم ال

 ن كمملألصل امبلغ اتحصيله لألصل. إن  ة بتقييم المبلغ الممكن شركعندما يتطلب إجراء اختبار سنوي لالنخفاض في القيمة، تقوم ال
و القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقصُا تكاليف البيع وقيمته المستخدمة أيهما أعلى ويتم تحديده لألصل الفردي،  ه هحصيلت

ة.  شركخرى أو موجودات الإال إذا كان األصل ال يولد تدفقات نقدية داخلية مستقلة إلى حد كبير عن تلك الناتجة من الموجودات األ
المدرج لألصل أو وحدة توليد النقد المبلغ الممكن تحصيله، يعتبر األصل منخفضًا ويتم تخفيضه إلى المبلغ  غلالمب زو اتجما يعند

ا باستخدام سعر  الممكن تحصيله. أثناء تقييم القيمة العادلة المستخدمة، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة العادلة الحالية له
تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل. أثناء تحديد القيمة  سكعذي يلاو  بةيل الضر ما قب خصم

 العادلة ناقصًا تكاليف البيع، تؤخذ المعامالت الحديثة في السوق في االعتبار إذا كانت متوفرة. وإذا لم يكن ممكنًا تحديد مثل تلك
. يتم تثبيت هذه االحتسابات بمضاعفات تقييم أسعار أسهم الشركات التابعة المتداولة أو ب ساالمن  مييتقلموذج اخدام نالمعامالت، يتم است

 مؤشرات القيمة العادلة المتوفرة األخرى.
 

 مساهمات المشتركينومطلوبات  موجودات  
ودات غير الموجن مضها ر اهظوا ن ادوالمعطاقة التنظيم قطاع هيئة  تعليمات في بند مستقل تمشيا مع  ه الموجودات تم إظهار هذي

 مساهمات المشتركين وبنفس القيمة.  بند مطلوباتوالتي يقابلها في جانب المطلوبات  موجودات مساهمات المشتركين    بندالمتداولة تحت  
 

بة سنالس نفلها بابلة المق المشتركين  تهمامسامطلوبات  ويتم إطفاءسنويا  ٪ 4يتم استهالك موجودات مساهمات المشتركين بنسبة 
 . األداء المالي للشركةال تؤثر على    ث يبح
 

 موجودات فلس الريف 
متداولة تحت  الكهرباء الى المناطق الريفية ويتم اظهارها ضمن الموجودات غير ال شبكات البند موجودات البنية التحتية لتمديديمثل هذا 

هيئة تعليمات فس القيمة وذلك تمشيا مع بنو  فيالر  سفل ات مطلوبد بنات لها في جانب المطلوبموجودات فلس الريف والتي يقاب بند
هذا ويتم توزيع تكلفة تلك المشاريع ما بين موجودات فلس الريف والممتلكات   .بنودبشأن اظهار تلك ال الطاقة والمعادن تنظيم قطاع 

 .ادن الطاقة والمعوالمعدات وفقًا لتعليمات هيئة تنظيم قطاع  
 

بحيث ال تؤثر على فلس الريف المقابلة لها بنفس النسبة  ويتم إطفاء مطلوبات  ،سنويا ٪ 4سبة نبف لريا ت فلسوجودايتم استهالك م
 . األداء المالي للشركة

 
 قضايا التعارضات   مدفوعات

  أو  مكهأمال ء فوق ء مرور خطوط الكهرباالمبالغ المدفوعة للمواطنين وذلك تعويضا عن األضرار التي لحقت بهم من جرا يمثل هذا البند
 .الطاقة والمعادن سنويا حسب الممارسة المقرة من قبل هيئة تنظيم قطاع    ٪ 10بنسبة   تلك المدفوعات ، هذا ويتم اطفاء أخرى   رارأض  ةيأ
 

 مشاريع تحت التنفيذ
يذ فنتلات يع تحار المش تهالكمباشرة.  وال يتم استظهر المشاريع تحت التنفيذ بالكلفة وتتضمن كلفة اإلنشاءات والمعدات والمصروفات ال

 ين اكتمال الموجودات المتعلقة بها لتصبح جاهزة لالستخدام.ال حإ
 

 اآلخر القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  بموجودات مالية  
قتناء الريف اا مصاالعادلة مضافًا اليهعند الشراء بالقيمة  اآلخرالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل بمالية الموجودات تسجيل اليتم 
التغير في القيمة العادلة الناتج عن  هحقًا بالقيمة العادلـة، ويظهر التغير في القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية بما فيها المتقيي داعوي

ح أو ألرباا تسجيلزء منها يتم وفي حال بيع هذه الموجودات أو ج فروقات تحويل بنود الموجودات غير النقدية بالعمالت االجنبية،
المباعة مباشرة الى االرباح والخسائر  الموجودات تقييم  احتياطي من حقوق الملكية ويتم تحويل رصيد ذلك ض ة عن جتانالخسائر ال

 . الشامل   المدورة وليس من خالل قائمة الدخل
 

 مل. الشا  قائمة الدخلوزعة في  رباح الماأل  تسجيليتم ودات الختبار خسائر التدني هذا و ال تخضع هذه الموج



 دة المحدو   المساهمة العامة  حافظة اربدشركة كهرباء م
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2020ول  األ  كانون   31كما في  

- 5 - - 5 - 

 
 لة  دا عال قيمة  لا
لقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو المدفوع لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق في ا ن إ

 :في   إما  تحدث أو لتحويل االلتزام    على افتراض بأن المعاملة لبيع األصل  العادلة  تاريخ قياس القيمة العادلة. يستند قياس القيمة
 
 صل أو االلتزام، أوأللرئيسي  لاق  السو  -

 في غياب السوق الرئيسي، في األسواق األكثر تفضياًل لألصل أو االلتزام -
 

 . الشركةإليه من قبل    صولإن السوق الرئيسي أو السوق األكثر تفضياًل يجب أن يكون سهل الو 
 

السوق عند تسعير األصل أو االلتزام،  كون في ر المشا اهدمتي يستخال اضاتفتر االلتزام باستخدام االيتم قياس القيمة العادلة لألصل أو 
 مع افتراض أن المشاركين في السوق يتصرفون حسب مصلحتهم االقتصادية.

 
باستخدام األصول في   إن قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي يأخذ في االعتبار قدرة المشارك في السوق على توليد منافع اقتصادية

 ا لمشارك أخر في السوق يمكنه استخدام األصول في أعلى وأفضل استخدام لها.يق بيعهر و عن طأ  هااستخدامضل  وأف  أعلى 
 

أساليب التقييم التي تناسب الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، واالستخدام األمثل للمدخالت   الشركةتستخدم 
 . ةلملحوظا  يردخالت غ المدام  استخحوظة المعنية وتقليل  المل
 

المالية يتم تصنيفها ضمن التسلسل الهرمي  القوائمإن جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس قيمتها العادلة أو يتم اإلفصاح عنها في 
 يمة العادلة ككل.للقيمة العادلة ومبينة كما يلي استنادًا ألقل مستوى من المدخالت األساسية لقياس الق

 
 المتداولة في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة. و ة  دلعمالير  غ   اراألسع : ول ى األمستو ال

حوظة، بشكل  أساليب للتقييم حيث تكون جميع المدخالت التي لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة مل المستوى الثاني:
 .مباشر أو غير مباشر

القيمة العادلة المسجلة التي ال تستند إلى بيانات السوق   هري علىو أثير جت هادخالت لم مستخديم تأساليب تقي لث:ى الثاالمستو 
 الملحوظة. 

 
 مخزون 

إن صافي القيمة المتوقع   يتم تسعير المخزون بسعر الكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح وصافي القيمة المتوقع تحقيقها أيهما اقل.
 تكاليف البيع.حًا منه و ة مطر يداتيروف االع الظفي    توقعقها هي سعر البيع المتحقي

 
 ذمم مدينة  

عمر أدوات الدين. قامت الشركة بعد تنزيل مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة على كامل بمبلغ الفاتورة األصلي الذمم المدينة  تدرج
المدينين والبيئة  الخاصة ب ةستقبليملا ر العواملتبااالععين الئتمانية مع األخذ ببإعداد دراسة تستند الى الخبرة التاريخية للخسائر ا

 تشطب الديون المعدومة عندما ال يكون هناك احتمال لتحصيلها. االقتصادية.  
 

 النقد وما في حكمه  
 القيمة.  بحيث ال تتضمن مخاطر التغير في   الظاهرالبنوك  لدى  و   وما في حكمه النقد في الصندوق   النقد  يشمل

 
مه يشتمل على النقد في الصندوق ولدى البنوك بعد تنزيل أرصدة البنوك وما في حك دالنق نإف ةيفقات النقدالتدمة قائ إعداد لغرض
 الدائنة.

 
 تكاليف االقتراض 

لة ليصبح جاهزًا تكاليف االقتراض المباشرة المتعلقة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل والذي يتطلب بالضرورة فترة طويتتم رسملة 
صل. إن تكاليف االقتراض األخرى تدرج كمصروفات في الفترة التي تكبدت اليف ذلك األكمن ت ءز جك عيهدف او للبلمستم اخدالالست

 قروض.تلك الفيما يتعلق بالحصول على    شركةفيها. تتكون تكاليف االقتراض من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها ال
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 مة للموظفين اية الخدتعويض نهمخصص  

عندما تكون الشركة ملتزمة بتقديم تعويض نهاية الخدمة للموظفين. تكون  دمة للموظفين خال يةاهن ضيو عاف بمخصص تعتر اال يتم
الشركة ملتزمة عندما يكون لديها خطة رسمية مفصلة للتعويض وال يوجد احتمال فعلي بسحب هذه الخطة. يتم قياس مخصص انهاء 

سياسات الداخلية للشركة ومعيار المحاسبة الدولي رقم الي وفقًا للمال كزر ملا ةمئي تاريخ قاكة فلشر ي اًء على عدد الموظفين فالخدمة بنا
. هذا ويتم تسجيل االلتزام على اساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية التقديرية باستخدام معدل فائدة يماثل معدالت الفائدة على 19

 ة. السندات الحكومي
 

 ات ذمم دائنة ومستحق
لسداد للبضائع والخدمات المستلمة ضمن النشاط الطبيعي للشركة سواء تمت أو لم تتم  المستحقة ا مبالغلل ةندائم الات الذميتم إثب

 .أو مقدم الخدمة  المطالبة بها من قبل المورد
 

 مخصصات  
  ن ويمك لمحتت مد االلتزاماسديأن تق، و وقع( ناتج عن حدث سابيتم إثبات المخصصات عندما يكون على الشركة التزام )قانوني أو مت

 كل يعتمد عليه.قياس قيمتها بش
 

 والضرائب المؤجلة ضريبة الدخل  
( حيث 12ر المحاسبة الدولي رقم )لمعيا اووفق 2018( لسنة 38وفقًا لقانون ضريبة الدخل رقم )تم احتساب مخصص ضريبة الدخل ي

اسبية والضريبية للموجودات والمطلوبات ومبالغها  حملا ينص هذا المعيار على تسجيل الضريبة المؤجلة الناتجة عن الفرق ما بين القيمة
 . الدفترية في قائمة الدخل الشامل

 
إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها أو استردادها  رائب المستحقة والضرائب المؤجلة.ب مبالغ الضئوفات الضرامصر  تمثل

 على  تساب الربح الضريبي احوالقيمة التي يتم  لوبات في القوائم الماليةمطالات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات أو نتيجة الفروق
تخدام طريقة المطلوبات في قائمة المركز المالي وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقًا للنسب  لة باسجالمؤ  ب الضرائب يتم احتسا. سهاأسا

 ات الضريبية المؤجلة. ودوجا عند تسوية االلتزام الضريبي أو تحقيق المالضريبية التي يتوقع تطبيقه
 

ع عدم إمكانية االستفادة من تلك  ضها في حالة توقيمالية ويتم تخفالقوائم ال ريخ ي تالة فجودات الضريبية المؤجيتم مراجعة رصيد المو 
 الموجودات الضريبية جزئيا أو كليا.

 

 تحقق اإليرادات  
تنتقل  اعندم يتم إثبات إيرادات مبيعات الطاقةطوات حيث خ مسوالذي يتضمن نموذج من خ 15 اد وفقًا لمعياريتم تسجيل االير 

  يرادات بشكل يمكن االعتماد عليه.كن من قياس اإلمتري وعند التالمشإلى  وهريًا  منافع جالو مخاطر  ال
 يتم تحقق اإليرادات عند تقديم الخدمة وإصدار الفاتورة للعمالء. 

 

  تثمر بها.كات المسرارها من قبل الهيئات العامة للشر إقد  توزيعات أرباح االستثمارات عنعوائد  بات  إث  يتم
  ة الفعلية. طريقة الفائد  ماقها باستخداستحقند ائد عفواال  تاداإير إثبات  يتم  

  .د التأجيرقسط الثابت على فترة عقيتم االعتراف بإيراد اإليجارات من االيجارات التشغيلية حسب طريقة ال
  كمال المشاريع.بها استفلس الريف في نفس السنة التي يتم   يعار يتم االعتراف بأرباح وخسائر مش

يقة القسط حسب طر  الناتجة عن مشاريع مساهمات المشتركين المكتملة المشتركين  فائض مساهماتفي اصاليراد من ف باتراإلعيتم ا
  اسية.ساألادات تشغيلية أخرى وإيرادات األنشطة غير  ير ا  ضمنويتم إظهارها  ٪ سنويا،  4الثابت بنسبة  

 مبدأ االستحقاق.يتم تحقق اإليرادات األخرى وفقًا ل
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 ات  يجار اال
 
 ر كمستأج   شركةال

الحق  عقد إيجار أو يحتوي على إيجار. اي انه إذا كان العقد ينقل   مبرمة عند البدء بها لتحديد اذا كان العقدقييم العقود التتقوم الشركة ب
 ابل المبالغ المدفوعة.من الزمن مقه  تر في التحكم في استخدام األصل المحدد لف

ود اإليجار القصيرة األجل وعقود إيجار يجار، باستثناء عقلق بجميع عقود اإلاس فيما يتعلقيف واعتراهجا موحدًا لالشركة نطبق التو 
في استخدام  حقالتي تمثل عات اإليجار وأصول حق االستخدام العترف الشركة بالتزامات اإليجار لدفتاألصول منخفضة القيمة. و 

 . األصول المستأجرة
 

 االستخدام   موجودات حق
جار )أي، التاريخ الذي يكون األصل فيه قابل لالستخدام(. يتم اريخ بدء عقد اإليتحق االستخدام في ف بموجودات ترااالع كة بتقوم الشر 

يم ي القيمة، ويتم تعديل القيمة عند إعادة تقيف نيبعد تنزيل االستهالك المتراكم وخسائر التد االعتراف بأصل حق االستخدام بالتكلفة،
 التزامات اإليجار.

 
لمعترف بها، باإلضافة الى التكاليف المباشرة األولية المتكبدة، ودفعات زامات اإليجار اتستخدام قيمة الالا فة أصل حقن تكلضمتت

متيقنة  متعلقة بعقد االيجار. في حال لم تكن الشركةة لماريخ بدء العقد، مطروًحا منها أي حوافز مستاإليجار التي تمت في أو قبل ت
ة حق استخدام االصل المعترف به على أساس القسط  ، يتم استهالك قيمدي نهاية مدة العقصل المؤجر فاألكية ى ملمن الحصول عل

لى اختبار التدني في  إ امر ايهما اقل. تخضع موجودات أصول حق االستخدالثابت على مدى العمر اإلنتاجي لألصل او مدة اإليجا
 القيمة.

 
 ود اإليجار  التزامات عق

يجار بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي يتعين دفعها خالل مدة بالتزامات عقد اإل يجار، باالعترافإلاخ بدء عقد تاريفي كة تقوم الشر 
 ها تعتبر دفعات إيجار ثابتة( مطروًحا منهاونضمات الثابتة )والتي تتضمن الدفعات التي في مالعقد. تتضمن دفعات اإليجار الدفع

ت متفق عليها وفقا لشروط العقد، والمبالغ المتوقع لى مؤشرات أو معدالع غيرة التي تعتمد تماإليجار العات ودفقة حوافز اإليجار المستح
خيار الشراء والذي من المؤكد   سةار فعات اإليجار أيًضا القيمة المستحقة عند ممتحصيلها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن د

 اء وفقا لشروط العقد.ن تمارس خيار اإلنهاكانت الشركة تنوي    يجار، إذاد اإلعق  هاءلشركة وقيمة غرامات إنأن تمارسه ا
 

ة التي  تر لفمتفق عليها وفقا لشروط العقد كمصاريف في ا يتم االعتراف بدفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشرات أو معدالت
 الى دفع تلك المبالغ.  فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي  قعي
 
ركة لغايات خصم دفعات االيجار المستقبلية معدل االقتراض عند بدء اإليجار  جار، تستخدم الشيلية لدفعات اإللحاة ااب القيمد احتسنع 

تحقة ويتم  يادة التزامات اإليجار بقيمة الفائدة المسز  تمفي عقد اإليجار غير قابل للتحديد. الحقا ي إذا كان سعر الفائدة الضمني 
اس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك أي تعديل ذلك، يتم إعادة قي ية. باإلضافة إلى لعإليجار الفات ادفعمة تخفيضها بقي

دفعات إيجار ثابتة أو عند تغير التقييم ر تبث اي تغيير على الدفعات التي في مضمونها تعأو تغيير على مدة اإليجار أو عند حدو 
 متعلق بشراء األصل. ال
 
 صول منخفضة القيمة ل وعقود ايجار األجر قصيرة األيجا اإل  قودع

صيرة األجل )أي: عقود  تقوم الشركة بتطبيق اإلعفاء المتعلق باالعتراف بعقود اإليجار قصيرة االجل على بعض عقود اإليجار ق
بيق اإلعفاء طتركة أيضا بالش قوما تخيار شراء االصل(. كم شهًرا أو أقل من تاريخ البدء وال تتضمن  12ا تهاإليجار التي تبلغ مد

  لألصول منخفضة القيمة على بعض عقود اإليجار لألصول التي تعتبر منخفضة القيمة. يتم االعتراف بدفعات لق بعقود اإليجار عالمت
 ار.يجاإل  القسط الثابت على مدة  ر األصول منخفضة القيمة كمصروفات على أساسجاأياإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود  
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 عقد اإليجار للعقود التي تتضمن خيار تجديد العقد   حديد مدةتتعلقة بالهامة المالتقديرات  

المشمولة بخيار تمديد عقد رات فتالمع االخذ بعين االعتبار قابلة لإللغاء،  تقوم الشركة بتحديد مدة عقد اإليجار على أنها المدة الغير
جار، إذا كان من المؤكد أال تقوم يار إنهاء عقد اإليخأي فترات متعلقة بالخيار، أو ذا سة هممار ان من المؤكد أن تتم اإليجار إذا ك

 الشركة بممارسة هذا الخيار. 
 

كة ببعض التقديرات عند تقييم ما تقوم الشر  ة.فيات إضالشركة الحق في استئجار األصول لفتر بموجب بعض عقود اإليجار يوجد لدى ا
 تجديد.ال  خياررسة  ذا كان من المؤكد مماإ
 

بار جميع العوامل ذات الصلة التي تشكل حافزا اقتصاديا لممارسة خيار التجديد. الحقا، تقوم تأخذ بعين االعت عني، أن الشركةا يوهذ
لى االمر الذي قد يؤثر ع ام أو تغيير في الظروف الواقعة تحت سيطرتها  ه  دث ادة تقييم مدة عقد اإليجار في حال حصول حالشركة بإع 

 ل المثال، تغيير في استراتيجية العمل(. ر التجديد )على سبياأو عدم ممارسة( خيلى ممارسة )ا ع درتهق
 

ة العقد الغير  يلية. ان مدشغلتر نظًرا ألهمية هذه األصول في عملياتها اقامت الشركة بتضمين فترة التجديد كجزء من مدة عقد اإليجا
أثر بشكل سلبي في حال ليات التشغيلية ستتملك العقود فأن العي حال فسخ توف سبيارة نهذه األصول تعتبر قصيقابلة للفسخ لبعض 

 عدم وجود بدائل لتلك األصول.  
 
 كمؤجر   شركةال

 إليجار.حسب طريقة القسط الثابت على فترة عقد ا  امللشا  ي كإيراد ايجارات في قائمة الدخلالتشغيل  اإليجار  بإيراداتيتم االعتراف  
 

 ة جنبيالعمالت األ
المعامالت، كما يتم تحويل تلك الل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء ت األجنبية خالتي تتم بالعممالت الل المعاتسجييتم 

جيل األرباح تس يتمهذا و  .ة بتاريخ القوائم الماليةدالسائف صر بات المالية بالعمالت األجنبية بأسعار الأرصدة الموجودات والمطلو 
 . شامللدخل الائمة اقة في  عمالت األجنبيلعن تحويل ا  جةالناتسائر  والخ

 
 معلومات القطاعات  

 لفمنتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختقطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معًا في تقديم 
فيذي وصانع القرار نلها من قبل المدير التيتم استعما لتي ير اتقار ي يتم قياسها وفقا للخرى والتن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أع 

 يسي لدى الشركة. الرئ
 

 ضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة القطاع الجغرافي في تقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خايرتبط 
 ادية أخرى.اعات تعمل في بيئات اقتصقطب
 

 اص قــ الت
فقط عندما تتوفر الحقوق   قائمة المركز المالي الصافي في ب ظهار المبلغإة والمطلوبات المالية و ودات الماليموجن الص بييتم اجراء تقا

 لمطلوبات في نفس الوقت.ا  يةتحقق الموجودات وتسو   يتمالتقاص او   أساس  ا على ويتهعندما يتم تسكذلك  القانونية الملزمة و 
 

 ملة مطلوبات المحتالموجودات وال
 .اً ها عندما يكون احتمال دفعها مستبعدلية وإنما يتم اإلفصاح عناالمحتملة في القوائم المالمطلوبات    جيلم تسيتـ  ال
 

 ممكنًا.  قبضها  التمية وإنما يتم اإلفصاح عنها عندما يكون احال يتم تسـجيل الموجودات المحتملة في القوائم المال
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 والفرضياتأهم التقديرات   ( 2-4)
 

القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر على مبالغ الموجودات  شركةاللب من إدارة طلمحاسبية يتات االسياس وتطبيق اليةلمائم االقو  إن إعداد
لى اإليرادات والمصروفات والمخصصات  ع  ضاة. إن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر أيوالمطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات المحتمل

تدفقات النقدية المستقبلية الناجمة عن مبالغ وأوقات ال ات هامة لتقديرواجتهاد م بأحكامقياال شركةرة الخاص يتطلب من إدا كلبشو 
ها درجات متفاوتة ل دةة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعدأوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل. إن التقديرات المذكور 

ظروف تلك  في المستقبل في أوضاع و  ت وذلك نتيجة التغيرات اعن التقدير  لفد تختلية ققن وإن النتائج الفعمن التقدير وعدم التي
 المخصصات. 

 
 في القوائم المالية:المستخدمة  التقديرات والفرضيات أهم  فيما يلي  

 
مانية ئتر االلخسائت المالية( لتسجيل اوا( )األد9تقارير المالية الدولي رقم )الر بتطبيق الطريقة المبسطة من معيا الشركة متقو  -

بإعداد دراسة  شركةمانية المتوقعة على كامل عمر أدوات الدين. قامت الن، وحساب الخسائر االئتيعة على جميع أدوات الدقالمتو 
 .ةن والبيئة االقتصاديوامل المستقبلية الخاصة بالمدينيار العتبع االخية للخسارة االئتمانية مع األخذ بعين  تستند إلى الخبرة التاري

ألنظمة والقوانين والمعايير المحاسبية ويتم احتساب واثبات ضريبة الدخل وفقا ل ةة بما يخصها من نفقمالية اليل السنيتم تحم -
 ة ومخصص الضريبة الالزم.الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجل

 اً هالكات السنوية اعتمادتاحتساب االست لغايادوري لكات والمعدات بشكل بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للممت كةشر تقوم إدارة ال -
في صروف ني كمالتد خسائرعلى الحالة العامة لتلك الموجودات وتقديرات األعمار اإلنتاجية المتوقعة في المستقبل، ويتم احتساب 

 . شامل قائمة الدخل ال

 المستبعدة.  موجودات ة للريقيمة الدفتعلى تقدير صافي ال المعدات بناءً و الممتلكات    شركة باستبعادالة  تقوم إدار  -

 .سنتين   لفترة تزيد عن   الذي ال يستخدم  الحركة  بطيءللمخزون  مخصص    نيتم تكوي -

 ة.ريكتوااإل  مة الداخلية للشركة والدراسات نظاأل  على  يتم احتساب مخصص تعويض نهاية الخدمة بناءً  -

بموجبها يتم  لتي او  امي الشركةمن قبل مح انونية معدةعلى دراسة ق اعتمادا شركةة ضد اللقاء القضايا المقاميتم تكوين مخصص  -
 تحديد المخاطر المحتمل حدوثها في المستقبل، ويعاد النظر في تلك الدراسات بشكل دوري.
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 ومعدات   ممتلكات ( 3)

 هناجر مباني أراضي 

مظالت مواقف 

 اراتسيال

تحسينات 

 مباني

شبكات الجهد 

المتوسط 

 األرضيــة

لتوزيع اشبكات 

 أثاث ومفروشات ســيارات عداتمو أجهزة  داداتعت و محوال ئيــةالهوا

مصاعد وأجهزة 

 أجهزة اتصاالت تكييف

أنظمة وأجهزة 

 المجموع الحاسب اآللــي

ــارنـدي دينــــار  -2020 ــنـدي دينــــار  دينــــار  دينــــار  ــ ــار ارــ ــارد دينـــ ــار ينـــ ــار دينـــ ــارـدينـ دينـــ ــار ــاردينـــ ــاردينـــ ـ  ـارـ دينـــ دينـــ

                -الكلفة 

 211ر173ر934 7ر028ر346 308ر236 165ر983 856ر165 8ر820ر583 6ر231ر725 53ر797ر191 102ر664ر271 27ر812ر154 258ر831 17ر079 151ر825 2ر423ر236 638ر309 أول كانون الثانيكما في الرصيد 

 10ر468ر340 243ر099 78ر623 10ر380 13ر572 4ر705 148ر104 4ر371ر436 4ر976ر141 600ر075 21ر151 1ر054 - - - إضافات

 8ر340ر424 2ر448 6ر708ر766 - - - - 558ر286 556ر222 514ر702 - - - - - (7)إيضاح  المحول من مشاريع تحت التنفيذ

 (2ر248ر199) (129ر520) (1ر698) (4ر907) (12ر886) - (155ر385) (1ر071ر422) (525ر279) (347ر102) - - - - - ستبعاداتإ

 227ر734ر499 7ر144ر373 7ر093ر927 171ر456 856ر851 8ر825ر288 6ر224ر444 57ر655ر491 107ر671ر355 28ر579ر829 279ر982 18ر133 151ر825 2ر423ر236 638ر309 ول األكانون  31كما في الرصيد 

                

                -الستهالك المتراكم  ا

 88ر521ر907 5ر795ر966 232ر147 102ر368 582ر939 5ر540ر981 5ر373ر606 20ر281ر068 44ر779ر340 4ر585ر024 230ر290 8ر440 54ر803 954ر935 - ثانيالفي أول كانون ا كمالرصيد 

 10ر670ر020 585ر650 355ر943 14ر282 54ر753 885ر599 401ر012 3ر271ر363 4ر259ر656 768ر659 19ر212 1ر521 4ر693 47ر677 - الكاتتهاس

 (1ر110ر208) (122ر688) (1ر443) (912) (9ر028) - (140ر550) (546ر806) (227ر741) (61ر040) - - - - - ستبعاداتإ

 98ر081ر719 6ر258ر928 586ر647 115ر738 628ر664 6ر426ر580 5ر634ر068 23ر005ر625 48ر811ر255 5ر292ر643 249ر502 9ر961 59ر496 1ر002ر612 - ول ألكانون ا  31كما في الرصيد 

                -القيمة الدفترية صافي

 129ر652ر780 885ر445 6ر507ر280 55ر718 228ر187 2ر398ر708 590ر376 34ر649ر866 58ر860ر100 23ر287ر186 30ر480 8ر172 92ر329 1ر420ر624 638ر309 كانون األول 31في  كما 

 
 (.دينار 39ر915ر843:  2019)  2020كانون االول    31دينار كما في   42ر215ر496  مستهلكة بالكاملالكات والمعدات  ة الممتلبلغت كلف
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 هناجر مباني أراضي 

الت مواقف ظم

 السيارات

تحسينات 

 مباني

 هدلج ا شبكات

المتوسط 

 األرضيــة

التوزيع شبكات 

 أثاث ومفروشات اتســيار  عداتمو أجهزة  داداتعمحوالت و  ئيــةاالهو 

 وأجهزةد مصاع

 أجهزة اتصاالت تكييف

أنظمة وأجهزة 

 المجموع الحاسب اآللــي

ــار دينــــار  -2019 ــار دينــــار  دينــــار  دينــــار  دينـــ ــار دينـــ ــارد ارــدينـــ دينـــ ــار ينـــ ــاردينـ دينـــ ــار ــارـدينــ ــ ــار دينـــ ــار دينـــ  دينـــ

                -كلفة لا

 195ر685ر459 6ر490ر140 303ر285 161ر302 829ر277 8ر733ر704 6ر104ر457 50ر223ر220 95ر135ر432 24ر234ر552 252ر067 11ر474 149ر925 2ر418ر315 638ر309 أول كانون الثانيكما في الرصيد 

 15ر928ر393 662ر305 5ر966 7ر664 36ر630 626ر846 257ر056 3ر787ر413 7ر976ر796 2ر548ر527 6ر764 5ر605 1ر900 4ر921 - إضافات

 3ر489ر439 - - - - - - 1ر749ر982 403ر497 1ر335ر960 - - - - - (7)إيضاح  المحول من مشاريع تحت التنفيذ

 (3ر929ر357) (124ر099) (1ر015) (2ر983) (9ر742) (539ر967) (129ر788) (1ر963ر424) (851ر454) (306ر885) - - - - - ستبعاداتإ

 211ر173ر934 7ر028ر346 308ر236 165ر983 856ر165 8ر820ر583 6ر231ر725 53ر797ر191 102ر664ر271 27ر812ر154 258ر831 17ر079 151ر825 2ر423ر236 638ر309 ول األكانون  31كما في يد رصال

                

                -الك المتراكم  الستها

 80ر348ر709 5ر245ر275 213ر469 89ر121 532ر818 5ر204ر772 4ر939ر720 17ر902ر468 41ر134ر464 3ر926ر138 195ر910 7ر213 50ر122 907ر219 - ثانيالفي أول كانون ا كمالرصيد 

 9ر823ر792 670ر641 19ر693 15ر629 54ر722 875ر319 494ر562 2ر883ر406 4ر014ر479 707ر337 34ر380 1ر227 4ر681 47ر716 - استهالكات

 (1ر650ر594) (119ر950) (1ر015) (2ر382) (4ر601) (539ر110) (60ر676) (504ر806) (369ر603) (48ر451) - - - - - اتادستبعإ

 88ر521ر907 5ر795ر966 232ر147 102ر368 582ر939 5ر540ر981 5ر373ر606 20ر281ر068 44ر779ر340 4ر585ر024 230ر290 8ر440 54ر803 954ر935 - كانون األول  31كما في يد رصال

                -صافي القيمة الدفترية

 122ر652ر027 1ر232ر380 76ر089 63ر615 273ر226 3ر279ر602 858ر119 33ر516ر123 57ر884ر931 23ر227ر130 28ر541 8ر639 97ر022 1ر468ر301 638ر309 كانون األول 31كما في 
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 امات عقود إيجار حق استخدام أصول والتز  ( 4)
 

 القيمة الدفترية لحقوق استخدام الموجودات والتزامات عقود اإليجار والحركة عليها خالل السنة: أدناه  لجدول  ا  يوضح 
 

عقود   التزامات 
  يجار* اإل

ق استخدام  ح 
 أصول 

 
 

   ناري د   ردينا 
     

 2020كانون ثاني    1كما في    636ر 600  627ر 009
 السنة   ستهالكا  (100ر 515)   -

 يلف تمو لي تكا   -  45ر 436
 إيجاردفعات    -  (121ر 000) 

 2020كانون األول   31كما في    536ر 085  551ر 445
 

التزامات عقود 
  اإليجار* 

خدام  است   حقوق 
 موجودات 

 
 

   دينار  دينار
     

 2019كانون ثاني    1كما في    737ر 115  696ر 782
 السنة   ستهالكا  (100ر 515)   -

 يف تمويلالتك   -  51ر 227
 إيجاردفعات    -  (121ر 000) 

   2019كانون األول    31كما في    636ر 600  627ر 009
 

 هي كما يلي:  2020كانون األول    31* إن تفاصيل التزامات عقود اإليجار كما في  
 

 المجموع  طويلة االجل  لجاالقصيرة  
 دينار دينار دينار
   

 551ر 445 413ر306 138ر139
 

  الشامل  في قائمة الدخلعتراف بها ن قيمة مصروف االيجار للعقود قصيرة االجل وعقود ايجار األصول منخفضة القيمة والتي تم االإ
 .دينار( 1ر343ر674  :2019)  دينار 858ر517بلغت    2020ول  األ كانون   31للسنة المنتهية في  
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 فرين وفلس المات المشتركيموجودات مساه ( 5)
 2020  2019 
 دينــــار  دينــــار 

    -الكلفة
 137ر325ر178  148ر246ر258 كما في أول كانون الثاني 

 10ر921ر080  12ر034ر207 (7)إيضاح    المحول من مشاريع تحت التنفيذ
 148ر246ر258  160ر280ر465 كانون األول   31كما في  

    -االستهالك المتراكم
 62ر677ر522  68ر428ر427 ثاني الكما في أول كانون  

 5ر750ر905  6ر077ر227 (27)إيضاح    لسنةإستهالك ا
 68ر428ر427  74ر505ر654 كانون األول   31كما في  

    -صافي القيمة الدفترية
 79ر817ر831  85ر774ر811 كانون االول    31كما في 

 
يف  همات المشتركين وفلس الر مطلوبات مسا طفاءإ ويتمسنويا  ٪ 4ف بنسبة م استهالك موجودات مساهمات المشتركين وفلس الريتي

 كما يلي:. ان تفاصيل مطلوبات مساهمات المشتركين وفلس الريف  لشركةك ال تؤثر على األداء المالي للها بنفس النسبة وبذلالمقابلة  
 
 2020  2019 

 دينــــار  رـادينـــ 
    

 51ر173ر459  56ر866ر590 مطلوبات مساهمات المشتركين 

 28ر644ر372  28ر908ر221 لوبات فلس الريفمط

 79ر817ر831  85ر774ر811 
 
 
 قضايا التعارضات   مدفوعات ( 6)
 2020  2019 

 دينــــار  دينــــار 

    -الكلفة

 1ر383ر185  1ر393ر880 اني كما في أول كانون الث

 10ر695  10ر764 إضافات 

 1ر393ر880  1ر404ر644 ألول كانون ا  31كما في  

    -المتراكم  طفاءاال

 1ر313ر514  1ر340ر991 ن الثاني كما في أول كانو 

 27ر477  22ر295 لسنةطفاء اإ

 1ر340ر991  1ر363ر286 كانون األول   31كما في  

    -ةصافي القيمة الدفتري

 52ر889  41ر358 ول  الان  كانو   31كما في 
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 فيذمشاريع تحت التن ( 7)
 

 كما يلي:  ةشركقبل ال  مال المنفذة والمبالغ المدفوعة للمتعهدين منع يمثل هذا البند األ
 2020  2019 

 دينــــار  دينــــار 
    

 8ر798ر526  2ر626ر998 مشاريع التمويل الذاتي

 8ر131ر540  3ر150ر518 مشتركينمشاريع مساهمات ال

 1ر134ر451  1ر239ر595 مشاريع فلس الريف

 18ر064ر517  7ر017ر111 

 
 :الحركة على مشاريع تحت التنفيذ كما يلي إن  

 2020  2019 

 دينــــار  دينــــار 
    

 16ر791ر323  18ر064ر517 ة رصيد بداية السن

 9ر980ر254  3ر754ر160 إضافات خالل السنة  

 5ر703ر459  5ر573ر065 (26  حاضيإ)  مصاريف مرسملة
 (3ر489ر439)  (8ر340ر424) (3)إيضاح    ات ومعدات المحول الى ممتلك

 (10ر921ر080)  (12ر034ر207)   (5)إيضاح    الريفركين وفلس  المحول إلى موجودات مساهمات المشت
 18ر064ر517  7ر017ر111 رصيد نهاية السنة 

 
ء من ويتوقع االنتها 2020كانون األول  31نار كما في دي 10ر334ر732 توقعة مبلغلما ذيفمال مشاريع تحت التنتبلغ كلفة استك

 .2021تنفيذها خالل عام  
 
 
 امل اآلخر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش ( 8)
 

 التالية:   ةمال الشركفي رأس  لشركةيمثل هذا البند مساهمة ا
 2019  2020  نسبة الملكية 

 ـاردينـــ  ارــــدين  ٪  

      األردن  جة / داخلمدر   غير  أسهم شركات

 286ر719  286ر719  11ر47 ة يسؤولكهربائية محدودة المشركة صناعة المعدات ال
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 مخزون  ( 9)
 2020  2019 

     دينــــار  ـاردينـــ 
 8ر973ر833  9ر042ر290 متوسط ومنخفض ولوازم مشتركينمواد كهرباء ضغط  

 380ر052  336ر570 لياتواآل  ات وات وقطع السيار دواأل  لعددمستودع ا

 25ر777  21ر530 اث ومواد الكمبيوتررطاسية واألثمستودع الق

 19ر661  22ر059 مستودع اآلليات وقطع غيارها
 2ر226ر540  2ر985ر998 المواد المرتجعة    مستودع

 11ر625ر863  12ر408ر447 

 (1ر805ر072)  (2ر004ر862) الحركة ينزل: مخصص مخزون بطيء  

 9ر820ر791  10ر403ر585 

 117ر218  37ر088 ة وعطاءات يضاف: مصاريف اعتمادات مستندي

 9ر938ر009  10ر440ر673 

    
 7ر168ر761  7ر037ر427 مخزون استراتيجي

 2ر769ر248  3ر403ر246 مخزون 
 9ر938ر009  10ر440ر673 
 

لصيانة يتم استخدامها في مشاريع الشركة وأعمال ازم مشتركين وامتوسط ومنخفض ولمواد كهرباء ضغط ي االستراتيجيتضمن المخزون 
 .واالستبدال

 
 : الحركة  بطيءمخزون  يلي الحركة على مخصص    افيم
 2020  2019 

     دينــــار  ـاردينـــ 
 1ر870ر075  1ر805ر072 رصيد بداية السنة

 277ر337  199ر790   المخصص للسنة

 (342ر340)  - ل العامالالتي تم شطبها خيطرح: المواد  
 1ر805ر072  2ر004ر862 رصيد نهاية السنة
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 ينة دمم مذ ( 10)
 2020  2019 

 دينــــار  دينــــار 
    
 28ر554ر800  31ر899ر388 اعتياديين منزلي    م مشتركينذم

 11ر999ر968  9ر152ر186   دوائر حكومية غير منزليين و اديين ذمم مشتركين اعتي 
 54ر781  44ر473 ن اعتياديين منزلي موظف  كي ذمم مشتر 

 8ر578ر948  7ر853ر014 ين القطاع التجاري   ذمم مشترك
 244ر887  204ر042 ذمم مشتركين العدادات المؤقته 

 1ر927ر616  1ر206ر279 ذمم مشتركين قطاع االتصاالت   
 69ر307  72ر426 قطاع البنوك   ذمم مشتركين 

 68ر065  14ر217 لفزيون لت ذمم مشتركين االذاعة وا
 20ر310  4ر686 ذمم مشتركين الفنادق 

 1ر707ر404  1ر292ر841 ار يون صغعصنا ذمم مشتركين
 4ر699ر685  3ر261ر955 ذمم مشتركين صناعيون متوسطين

 29ر135ر154  20ر013ر074 ت مياه ذمم مشتركين مضخا
 3ر168ر477  2ر602ر601 اعي الزر ذمم مشتركين القطاع 

 9ر575ر553  8ر098ر798 شتركين انارة شوارع م  ذمم 
 192ر038  132ر030 ين تجاري / زراعي ذمم مشترك

 6ر993ر637  4ر955ر280 مشتركين القوات المسلحة االردنية ذمم 
 1ر944ر755  1ر638ر864 ذمم قطاع زراعي ثالثي التعرفة 

 4ر799  4ر056 كين سيارات شحن ذمم مشتر 
 36ر186  40ر879 خاصة ال ذمم مشتركين المستشفيات 

 108ر976ر370  92ر491ر089 قة موع ذمم مشتركين مبيعات الطامج 
 33ر496ر879  6ر534ر777 خير فوائد تأ

 274ر466  204ر138 ذمم مدينة متفرقة 
 917ر596  595ر350 يع انارة اخرى مشار  –ذمم دوائر حكومية 

 1ر518  - ذمم بلديات 
 543ر583  647ر469 ذمم موظفين

 144ر210ر412  100ر472ر823 
 ( 6ر133ر817)  ( 7ر318ر964) نية المتوقعة الخسائر االئتماينزل: مخصص 

 138ر076ر595  93ر153ر859 
 
من تاريخ استالم يوم  30ترة تزيد عن لف الدوائر والمؤسسات الحكوميةن الدفع م يتم احتساب فوائد التأخير على المبالغ المستحقة * 

 من قيمة المبالغ المستحقة. سنويًا    ٪ 9هريا وبحد اقصى  ش  ٪ 1الفاتورة بنسبة 
 

 : المتوقعة ئر االئتمانية الخساصص  خلى مفيما يلي الحركة ع 
 
 2020  2019 

     دينــــار  دينــــار 
 5ر070ر188  6ر133ر817 رصيد بداية السنة

 1ر063ر629  1ر185ر147 (26)إيضاح    المخصص للسنة

 6ر133ر817  7ر318ر964 
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 كانون األول:    31فيما يلي جدول أعمار الذمم غير المشكوك في تحصيلها كما في 

 
       

  مستحقة   ذمم غير  

1  – 60 
  يوم

61  –  90 
  يوم

 ن أكثر م
 المجموع   يوم 90

 دينـــار  دينـــار  دينـــار  ـاردينــ  دينـــار  

           

 93ر153ر859  41ر675ر149  8ر268ر817  11ر565ر145  31ر644ر748  2020

 138ر076ر595  79ر050ر342  9ر440ر788  12ر837ر566  36ر747ر899  2019

 
 
 لدى البنوك   أرصدةنقد و  ( 11)
 

 يلي:الي مالبنوك في قائمة المركز الموارصدة لدى ايمثل النقد  
 2020  2019 

 دينــــار  دينــــار 

    
 20ر471  19ر041 نقد في الصندوق 

 3ر408  1ر387ر641 ى البنوكصدة لدأر 

 23ر879  1ر406ر682 

 
 يلي:ما  التدفقات النقديةد قائمة  دااع ض  يمثل النقد وما في حكمه لغر 

 2020  2019 

 دينــــار  نــــاردي 
    

 23ر879  1ر406ر682 دى البنوكنقد وأرصدة ل

 (37ر263ر047)  (39ر682ر671) (20)إيضاح    بنوك دائنة

 (37ر239ر168)  (38ر275ر989) 
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 حقوق الملكية  ( 12)
 

 –  رأس المال المدفوع
 

 .ار للسهم الواحدسهم بقيمة إسمية دين  8ر000ر000والمدفوع مكتتب به  وال  به  يبلغ رأسمال الشركة المصرح
 
 –  إجباري حتياطي  إ
 
خالل السنوات وهو غير قابل  ٪10ة الدخل بنسبة يبضر  تحويله من األرباح السنوية قبل ما تم بندثل المبالغ المتجمعة في هذا التم

راس المال  من  ٪25عندما يبلغ رصيده  تياطي اإلجباري بالغ لالحل متحويتستطيع الشركة التوقف عن  للتوزيع على المساهمين.
 المصرح به.

 
 –  ختياري إياطي  حتإ
 

٪ خالل السنوات وهو 20بة ال تزيد عن ل ضريبة الدخل بنسقبية ما تم تحويله من األرباح السنو  بندعة في هذا التمثل المبالغ المتجم
 قابل للتوزيع على المساهمين.

 
 –  ةأرباح موزع

 
 ٪45صية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة  على تو   2020 حزيران   4الذي عقد بتاريخ   العادي  تماعهاة العامة في اجفقت الهيئوا

 ر كأرباح للمساهمين. نادي  3ر600ر000أس المال وبمبلغ اجمالي  من ر 
 

نقدية بنسبة  ة بتوزيع أرباحلس االدار مج وصيةعلى ت 2019نيسان  10وافقت الهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي عقد بتاريخ 
 كأرباح للمساهمين.دينار    6ر000ر000  المال وبمبلغ إجمالي ٪ من رأس  75
 
 
 مشتركين مقبوضة مقدما مساهمات   ( 13)
 

بعد  دالبنهذا يث تقوم الشركة باقفال مشاريع مساهمات المشتركين، ح تنفيذ من المشتركين لقاء المبالغ المستلمة مقدما دبنيمثل هذا ال
 .ات المشتركين مشتركين وفائض مساهممات المطلوبات مساه  بندي  مام المشروع في ات
 
 
 فائض مساهمات المشتركين  ( 14)
 

تكلفة  و  الفرق بين المبالغ المستلمة من مساهمات المشتركين ب االعترافحيث يتم  كين تر مشمساهمات ال صافي ايرادات  هذا البنديمثل 
 ٪ سنويا.4بنسبة    ضالشركة باطفاء هذا الفائ  تقومهذا و ،  لهمة من قبلممولاو   ةالمنجز   مشاريعالتلك  
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 مخصص تعويض نهاية الخدمة  ( 15)
 

 ا يلي:كم  ةتعويض نهاية الخدممخصص  ل  ة الحاليةالقيم  إن الحركة على 
 2020  2019 

     دينــــار  ينــــارد 
 4ر122ر095  4ر469ر649 الرصيد في بداية السنة

 666ر449  1ر000ر000 لسنةلى امل ع المح
 (318ر895)  (615ر781) المدفوع خالل السنة 

 4ر469ر649  4ر853ر868 الرصيد في نهاية السنة

 
 كما يلي:ل على السنة  حمالم  فاصيل مخصص تعويض نهاية الخدمةتإن  

 2020  2019 

     دينــــار  ــــاردين 
 296ر791  445ر332 الفائدة على اإللتزام

 369ر658  554ر668 لحالية  ا  الخدمة  لفةك

 666ر449  1ر000ر000 السنة   روفمص

 
 :كما يلية  توزيع مخصص تعويض نهاية الخدمة المحمل على السن تم
 2020  2019 

     دينــــار  ردينــــا 
 500ر000  771ر953 المصاريف اإلدارية والعمومية

 166ر449  228ر047 رسملته على مشاريع تحت التنفيذ  ما تم

 666ر449  1ر000ر000 

 
 :يلي   كما  هي   قيمة مخصص تعويض نهاية الخدمة  لتحديد  مستخدمةال  ةاألساسي  االكتوارية  تاالفتراضا  إن 

 
 2020  2019 
    

 ٪5ر27  ٪5ر15 *لخصما  معدل

 ٪0ر12  ٪0ر18 معدل الوفيات 
 ٪5  ٪4 معدل الزيادة السنوية للرواتب 

 ٪1  ٪1 ت االمعدل االستق

 طروحة من تعويضالم بة مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي نس
 ٪8 الخدمة للموظفاية نه    

 

8٪ 
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في   ٪ 1لتغير بمقدار كانون األول نتيجة ا 31عويض نهاية الخدمة كما في لتفي القيمة الحالية الممكنة تغيرات يوضح الجدول التالي ال

 ت:االستقاال  لدمعمعدل الخصم ومعدل زيادة الرواتب و 

 في معدل  ٪1الزيادة بمقدار 

القيمة األثر على  
  الحالية لمخصص

 يض نهاية الخدمةتعو 
 2020 

 دينار 
  

 (417ر588) الخصم

 71ر502 الزيادة في الرواتب 
 (75ر250) الستقاالت ا
 

 في معدل  ٪ 1النقص بمقدار  

ألثر على القيمة ا
الحالية لمخصص  
 تعويض نهاية الخدمة

 2020 

 دينار 
  

 497ر758 الخصم

 (71ر502) الزيادة في الرواتب 
 75ر250 االستقاالت 

 
 
 قرض طويل األجل ( 16)
 

ضمنة فترة سماح دينار مت 28ر000ر000البنك األردني الكويتي بمبلغ ع بتوقيع اتفاقية قرض م 2015هر أيار قامت الشركة خالل ش 
ض خالل  القر مبلغ م استغالل كامل ت ل مشاريع الشركة الرأسمالية والتشغيلية.ايات تمويلغك لمدة ثالث سنوات من تاريخ أول سحب وذل

 .2015عام 
 

.  ردينا 1ر555ر565عدا القسط األخير بمبلغ ما للقسط دينار 1ر555ر555سنوي بقيمة قسط نصف  18يسدد القرض بموجب 
،  أقصى  كحد ٪ 2ر65كزي األردني مضافًا إليه نسبة هامش لبنك المر ا دىفائدة بمقدار سعر الفائدة الساري على فائدة اإليداع لتستوفي 

 سنويًا.  ٪5ر3هو  اإلجمالي األدنى لسعر الفائدة    الحديكون   بحيث 
 

 ها ألقساط القرض هي كما يلي:اتإن قيمة الدفعات السنوية واستحقاق
 

 المبلغ  السنة
    ينـــــارد  

 3ر111ر110  2021
 3ر111ر110  2022
 3ر111ر110  2023
 9ر333ر340  2024-2027

 18ر666ر670  
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 ركين لمشتتأمينات نقدية ل ( 17)
 

على تعليمات تكاليف  وذلك بناءً  يل الكهرباءوصمقابل خدمات ت ركين كتأمينات نقديةالمبالغ المستلمة من المشت يمثل هذا البند
 . والمعادن   الطاقةيل الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع  التوص

 
 
 مم دائنة ذ ( 81)
 2020  2019 

 دينــــار  دينــــار 

    
 89ر194ر447  60ر441ر879 مشتريات الطاقة   -يةشركة الكهرباء الوطن

 36ر617ر297  13ر943ر657 فوائد التأخير  -كهرباء الوطنيةشركة ال
 625ر643  594ر250 مشتريات طاقة متجددة  –شركة البادية لتوليد الطاقة  

 9ر375ر762  727ر800 ق أسعار الوقود فر   –نية  الوطرباء  شركة كه
 175ر450  159ر720 مشتريات الطاقة المتجددة-طاقةد اللمصادر الخضراء لتوليشركة ا

 4ر632ر628  8ر003ر587 ذمم موردين

 1ر112ر098  5ر064ر072 رسوم نفايات  -لبلديات ا

 1ر397ر724  2ر012ر240 رسوم تلفزيون   -ة الماليةوزار 

 483ر900  1ر713ر167 لريف فلس ا

 166ر266  69ر408 أخرى 

 143ر781ر215  92ر729ر780 

 
 
 أرصدة دائنة أخرى  ( 91)
 2020  2019 

     ينــــارد  دينــــار 
 29ر526  31ر307 ت غير منفذةكاأمانات طلبات اشترا

 280ر451  315ر055 نظم مصادر طاقة متجددةامانات بدل طلب ربط  
 311ر985  36ر151 تركين مقبوضة مقدماً ت مشاسوم تمديدر 

 261ر658  328ر262 أمانات عامة

 1ر944ر319  1ر235ر439 مشتركين  انات أم

 380ر185  2ر559 البريديةت المكاتب  أمانا

 65ر092  84ر518 مشاريع  –ئر حكومية  واأمانات د

 72ر209  77ر501 المبيعات  أمانات ضريبة

 55ر000  55ر000 دارةمجلس اإل  مكافأة اعضاء

 2ر836ر276  3ر101ر552 صندوق التأمين الصحي   –ذمم دائنة  
 440ر176  308ر959 لمتعهدينلمستحقة  الغ  مب

 1ر129ر129  773ر016 ين قيد التوزيعأرباح مساهم
 422  460 مانات مستودع تالفأ

 618ر870  189ر159 أخرى 
 8ر425ر298  6ر538ر938 



 ة العامة المحدودة المساهم  ظة اربدفمحارباء  ة كهشرك
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2020كانون األول    31

- 22 - - 22 - 

 

 ائنة بنوك د ( 20)
 

تحمل  دينار و  53ر000ر000 وقدرهاقوف بسعدة بنوك محلية  من لشركة لالبند رصيد التسهيالت االئتمانية الممنوحة  هذا يمثل
 .(11يضاح  )إ  (٪ 6ر5:  2019 )سنوياً   ٪ 5ر14وعمولة  متوسط سعر فائدة  

 
 
 ة ختلفم  مخصصات  ( 21)
 

 ة المركز المالي مايلي: في قائمالظاهرة  تمثل المخصصات  
 2020  2019 

 

 مخصص 
  فينت الموظ اجازا

 صندوق الخدمة 
  االجتماعية 

 مخصص 
 موع المج  المجموع   قضايا

 دينار  دينــــار  دينــــار  ينــــارد  دينــــار 
          

 1ر383ر618  1ر566ر830  423ر336  64ر171  1ر079ر323 لسنة ا الرصيد في بداية

 219ر529  452ر212  379ر673  17ر684  54ر855 * على السنةالمحمل 

 (36ر317)  (125ر383)  -  (72ر610)  (52ر773) المدفوع خالل السنة 

 1ر566ر830  1ر893ر659  803ر009  9ر245  1ر081ر405 لسنة الرصيد في نهاية ا

 
 دينار(.   46ر990:  2019دينار ) 11ر181من بند المحمل على السنة مصاريف تم رسملتها بمبلغ تضي * 
 
 
 ضريبة الدخل ( 22)
 

 -ة مؤجلةيبيضر   توداموج
 

 .المحاسبي   بين الربح الضريبي والربح   الفروقات المؤقتةاتجة عن  نالضريبية المؤجلة وال  وجودات يمثل هذا البند الم
 

 الضريبية المؤجلة هي كما يلي:  ودات وجالم  بندإن الحركة على  
 2020  2019 

 دينــــار  دينــــار 

    
 1ر310ر070  1ر612ر523 الرصيد في بداية السنة

 302ر453  206ر813 التغير خالل السنة

 1ر612ر523  1ر819ر336 لسنةاد في نهاية  الرصي
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 -مخصص ضريبة الدخل

 
 لي:ي  ن الحركة على مخصص ضريبة الدخل كماإ

 2020  2019 

 دينــــار  دينــــار 
    

 2ر526ر950  1ر170ر201 الرصيد في بداية السنة

 1ر694ر471  3ر407ر730 ضريبة الدخل للسنة
 -  (275ر000) سنوات سابقةالمسترد من ضريبة دخل  

 (3ر051ر220)  (880ر158) ضريبة الدخل المدفوعة

 1ر170ر201  3ر422ر773 الرصيد في نهاية السنة

 
 ي:تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبمل و فيما يلي تفاصيل ضريبة دخل السنة الظاهرة في قائمة الدخل الشا

 
 2020  2019 

 دينــــار  دينــــار 
    

 4ر944ر549  10ر681ر153 الضريبة  لالمحاسبي قبالربح  

 (968ر971)  (939ر396) للضريبة  ايرادات غير خاضعة

 2ر300ر241  2ر879ر465 ضريبيافات غير مقبولة  رو مص
 6ر275ر819  12ر621ر222 الربح الضريبي

    
 1ر694ر471  3ر407ر730 ضريبة دخل السنة

 (302ر453)  (206ر813) نة الل السموجودات ضريبية مؤجلة مكونة خ

 -  (275ر000) سنوات سابقةريبة دخل  المسترد من ض
 1ر392ر018  2ر925ر917 ضريبة الدخل للسنة

    

 ٪27  ٪27 نسبة ضريبة الدخل القانونية 

 ٪28ر15  ٪27ر39 لدخل الفعلية نسبة ضريبة ا
 

 ( لسنة38لدخل رقم )وفقًا لقانون ضريبة ا 2019و 2020كانون األول  31المنتهية في  واتدخل المستحقة للسن لضريبة اتم احتساب 
رقم   ٪ تستحق كضريبة مساهمة وطنية بحسب قانون الضريبة3٪ باإلضافة الى 24ة هي ركإن نسبة ضريبة الدخل القانونية للش. 2018

 .2019ثاني كانون ال ألول منوالذي تم تطبيقه في ا 2018( لسنة 38)
 

ات ان الدخل والمبيعات بمراجعة وتدقيق بي لم تقم دائرة ضريبة  .2018ئرة ضريبة الدخل حتى عام احصلت الشركة على مخالصة نهائية من د
 .ى تاريخ إعداد هذه القوائم الماليةت ح 2019عام 
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 ات ذات عالقةجه ( 23)
 
رئيسيين.  يتم  وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي هم فيها مالك ركة األموالش ينمثل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسيت

 ة. ه المعامالت من قبل إدارة الشركة بهذسعار والشروط المتعلقاعتماد األ
 

 المركز المالي: بقائمة  فيما يلي ملخص األرصدة مع جهات ذات عالقة الظاهرة  
 2020  2019 

 دينــــار  دينــــار 

    
 -  6ر213 )شركة شقيقة(  ةشركة صناعة المعدات الكهربائية محدودة المسؤولي  من   مستحقةمبالغ  

    
 46ر759  - )شركة شقيقة(المسؤولية    ودةى شركة صناعة المعدات الكهربائية محدال  مبالغ مستحقة

 13ر698  250ر644 المساهمة العامة المحدودة )الشركة األم(   زيع الكهرباءشركة تو مبالغ مستحقة الى  

 60ر457  250ر644 
    

    مع جهات ذات العالقة:   تفيما يلي ملخص المعامال
 2ر597ر813  766ر746 )الشركة االم(دة  زيع الكهرباء المساهمة العامة المحدو مشتريات من شركة تو 

 121ر442  233ر615 شقيقة(  ئية )شركةمشتريات من شركة صناعة المعدات الكهربا

 
 يا للشركة: العل  دارة التنفيذيةاإل  ت ومنافع اخرى(آفيما يلي ملخص لمنافع )رواتب ومكاف

 2020  2019 

 ــارـدينـ  دينــــار 

    

 587ر098  538ر508 رواتب ومكافآت
 

 مل: خل الشادقة الظاهرة بقائمة ال ت ذات عالخص المعامالت مع جهايلي مل  فيما
 2020  2019 

 دينــــار  ـاردينـــ 

    

 320ر260  301ر000 رئيس وأعضاء مجلس االدارة   مكافآت و   تنقالت 
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 اجمالي الربح  ( 24)
 

نيفاتهم وتمثل تكلفة شراء الطاقة مشتريات الطاقة من شركة الكهرباء  تص مبيعات الشركة لجميع المشتركين بكافةتمثل مبيعات الطاقة 
   .متجددةالطاقة  ال  رومصاد  الوطنية

 
قطاع  ح مشتركين نقص لكافة شرائبال البيع ةع الكهرباء حيث تم تعديل تعرفتنظيم قطا البيع من قبل هيئةتعرفة  تحديد سعر يتم

، زراعي ثنائي ي وليلي(نهار شرائح ) ، الصناعي متوسطالمستشفيات الخاصة ت،االتصاال عي صغير، مضخات مياه الشرب،الصنا
 .2020ة  لسن  كانون الثاني   شهر  اعتبارًا من  قطاعي البنوك والفنادقباستثناء    العدادات المؤقتةو ،  (حمل أقصى شرائح  )  فةالتعر 

 
طاقة اليئة تنظيم قطاع ن قبل هة الشراء محديد تعرفم تويت لطاقة المتجددةومصادر ا الوطنية يتم شراء الطاقة من قبل شركة الكهرباء

ولغاية شهر حزيران، وبالزيادة من شهر تموز ولغاية شهر أيلول،   الثاني ر كانون شه من نقصبال حيث تم تعديل تعرفة الشراء ادن والمع
 .2020لسنة    شهر كانون األولولغاية    ولاال  تشرين  نقص من شهروبال
 
 
 ، بالصافيغيلية أخرى تش  )مصاريف(ايرادات   ( 25)
 2020  2019 

 ـــاردينـ  دينــــار 

    
 983ر373  1ر144ر448 ركينرسوم تمديدات المشت

 9ر515  5ر077 اتدات البلديرسوم تمدي

 1ر457ر714  1ر530ر154 أجور عدادات

 317ر407  422ر608 وم متفرقةرس
 28ر932  47ر422 أجور ورش 

 (1ر155ر139)  (974ر909) لس الريف المنجزةف  ت مساهما  صافي خسائر مشاريع

 (2ر400ر422)  (312ر154) المنجزةمساهمات المشتركين  مشاريع    ئرصافي خسا

 422ر134  431ر256 ائييار الكهربايصال الت  رسوم

 17ر969  59ر616 ترسوم استبدال عدادا

 8ر842  3ر166 أخرى 
 (309ر675)  2ر356ر684 
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 عمومية ة و مصاريف إداري ( 26)
 2020  2019 
 دينــــار  دينــــار 
    
 18ر544ر676  19ر217ر601 واتب وملحقاتهار 
 1ر844ر633  1ر703ر712 موظفين نافع الم

 666ر449  1ر000ر000 لموظفين مصاريف تعويض نهاية الخدمة ل
 202ر448  54ر855 الجازاتمصاريف ا

 450ر176  424ر563 ف الصيانةمصاري
 1ر274ر680  781ر396 أجرةمستسيارات  

 294ر438  317ر538 عالنات قرطاسية ومطبوعات وصحف وا 
 427ر283  458ر321 طوابع

 297ر665  505ر218 تعويضات

 678ر028  518ر112 مصاريف التمديدات
 397ر651  436ر312 مصاريف التأمين

 545ر644  493ر176 مصاريف السيارات
 171ر438  155ر227 مصاريف بريد وهاتف وفاكس

 39ر600  39ر600 رةتنقالت ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس االدا
 559ر757  493ر353 شركةتنظيف وحراسة مباني ال

 163ر362  172ر880 الكهرباء والمياه والتدفئةمصاريف  
 625ر204  273ر439 انونيةب قرسوم وأتعا

 26ر390  20ر260 أتعاب مهنية
 40ر019  24ر097 اشتراك مؤتمرات وندوات

 31ر670  32ر996 رخص ورسوم حكومية 
 337ر984  283ر676 رخص التوزيعوم  رس

 68ر994  77ر121 ايجارات
 50ر688  56ر496 ف كمبيوترمصاري

 70ر378  12ر260 مصاريف الضيافة
 9ر419  1ر103 طعام الموظفين في موقع العمل   بات نفقات وج

 392ر386  366ر777 مكاتب بريدية  -عمولة تحصيل
 1ر063ر629  1ر185ر147 (10)إيضاح   خسائر ائتمانية متوقعةمخصص  

 14ر360  15ر155 نفقات دعم المجتمع المحلي 
 100ر515  100ر515 ألصولاستخدام ا  حق  ستهالكات ا

 51ر227  45ر436 امات عقود إيجارالتز   –  ويلتكاليف تم
 -  379ر673 مخصص قضايا

 118ر234  280ر064 أخرى 

 29ر559ر025  29ر926ر079 

    
 (4ر554ر754)  (4ر655ر612) رسملة الرواتب وملحقاتها ينزل:  

 (166ر449)  (228ر047) تعويض نهاية الخدمة  مصاريف  رسملة
 (935ر266)  (678ر225) وتشغيليةرسملة مصاريف ادارية  

 (46ر990)  (11ر181) ين ف اجازات الموظفرسملة مصاري
 (5ر703ر459)  (5ر573ر065) *  ملة على مشاريع تحت التنفيذمرسمجموع المصاريف ال
 (307ر011)  (268ر758) سيةألنشطة غير األساالمحول لمصاريف ا

 23ر548ر555  24ر084ر256 

 
   .ميركادوسلمتفق عليها في نظام  ذ حسب النسب اتحت التنفي  ع* يتم رسملة هذه المصاريف على مشاري
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 ت ءااستهالكات واطفا ( 27)
 

 لي:ان تفاصيل بند االستهالكات واالطفاءات الظاهر في قائمة الدخل الشامل كما ي
 
 2020  2019 

 دينــــار  ـــاردينـ 

    
 9ر823ر792  10ر670ر020 (3)إيضاح    استهالك ممتلكات ومعدات 

 27ر477  22ر295 (6ضاح )إي  لتعارضات اء قضايا اطفإ

 5ر750ر905  6ر077ر227 (5إيضاح  )  فلس الريفن و استهالك موجودات مساهمات المشتركي
 (5ر750ر905)  (6ر077ر227) ريفلمشتركين وفلس الينزل: إطفاء مطلوبات مساهمات ا

 9ر851ر269  10ر692ر315 االستهالك واإلطفاء  

 
 لي:فاءات كما يكات واإلطتهالستم توزيع اال

 2020  2019 

 دينــــار  نــــاردي 

    
 9ر725ر945  10ر575ر276 اإلطفاءات الظاهرة في قائمة الدخل الشامل ت و االستهالكا
 125ر324  117ر039 ساسيةت األنشطة غير األاستهالكا

 9ر851ر269  10ر692ر315 

 
 
 الربح من النشاط االساسي   ( 28)
 

تم  ي الطاقة والمعادنة تنظيم قطاع هيئمن قبل  2008حزيران  30لشركة بتاريخ الكهرباء الممنوحة ل يع وتزويدرخصة التوز  على  بناءً 
الطاقة  من قبل هيئة تنظيم قطاع قاعدة الموجودات المعتمدة يبة من ة قبل تنزيل الضر اسيتحديد العائد السنوي من االنشطة االس

 742ر078غ مبل 2020 سنةالعائد المحدد بالرخصة لعن معدل  عجز كانحيث ئد أعاله احتساب العاكة بر . قامت ادارة الشوالمعادن 
مع األخذ بعين االعتبار  دينار 12ر406ر094 مبلغبمتراكم  جزع صافي  2020 حتى نهاية سنةوبذلك تصبح القيمة المتراكمة دينار 

 معادنالتنظيم قطاع الطاقة و ه النسبة من قبل هيئة إقرار هذكونه لم يتم  2020بأنه لم يتم احتساب حافز أو غرامة نسبة الفاقد لعام 
 د التعرفةمنهجية تحديضمن و من خالل عملية تحديد التعرفة لفترة التعرفة القادمة  العجزيتم معالجة هذا و  ،ةالقوائم المالي ريخ لغاية تا

تماشيًا مع ما  ادنالطاقة والمعوالتعديل من قبل هيئة تنظيم قطاع  خاضع للمراجعةالعجز الواردة في الرخصة الممنوحة ويكون مبلغ 
 خصة.الر ورد ب
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 نشطة غير األساسية ادات األاير  ( 29)

 2020  2019 
 دينــــار  دينــــار 

    
 320ر414  328ر298 زيون لتلفاايرادات تحصيل رسوم  

 1ر626ر684  1ر662ر567 ايرادات تحصيل رسوم النفايات
 140ر578  29ر076 ات صيانة إنارة الشوارعايراد
 420ر041  230ر916 ات تعويضات أضرارايراد
 1ر024  1ر024 رةمؤجمباني    ادات اير 

 23ر120  16ر060 ايرادات نسخ عطاءات 
 212ر492  43ر002 ايرادات غرامات تأخير

 1ر236ر193  37ر610 عات مستودع تالف )ممتلكات ومعدات(ايرادات مبي
 211ر288  210ر489 ت تأجير األعمدةايرادا

 60ر645  34ر175 ئد تأخير ايداع البريد إيرادات فوا
 12ر340  728 ق العملةادات فر اير 

 270ر685  270ر685 2008تموز    2ساهمات المشتركين لغاية  ايرادات إطفاء فائض م
 528ر984  270ر429 ستشارات مصادر الطاقة المتجددةإيرادات ا

 25ر231  65ر294 رى ايرادات اخ

 5ر089ر719  3ر200ر353 

 
 
 ساسيةمصاريف األنشطة غير األ ( 03)
 2020  2019 
 دينــــار  ـــاردينـ 
    

 348  2ر199 خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات 
 117ر153  9ر723 ة الشوارع ر انا  تكلفة صيانة

 1ر726ر781  2ر996 تكلفة مبيعات مستودع تالف )ممتلكات ومعدات(
 62ر592  264ر099 تبرعات

 2ر724  6ر079 ت أجنبيةخسائر فروقات عمال
 280ر660  261ر400  االدارةجلس  ء مصاريف اعضام

 122ر492  90ر000 حوافز أنشطة غير أساسية
 10ر955  17ر692 أخرى 

 2ر323ر705  654ر188 
    

 307ر011  268ر759 ة غير األساسية من المصاريف المشتركةيضاف: حصة األنشط
 125ر324  117ر039 سية من مصاريف االستهالكحصة األنشطة غير األسا            

 2ر756ر040  1ر039ر986 

 
 
 من ربح السنة    األساسية والمخفضة   السهم  حصة ( 31)
 2020  2019 
    

 3ر552ر531  7ر755ر236 سنة )دينار(ربح ال
 8ر000ر000  8ر000ر000 المتوسط المرجح لعدد األسهم )سهم(

    
 فلس/ دينار  فلس/ دينار 

 444/0  969/0 لسنةح اللسهم من ربالحصة األساسية والمخفضة  

 
 ن الحصة المخفضة للسهم من ربح السنة مساوية للحصة األساسية للسهم. إ
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 ت التشغيلية قطاعاال ( 23)
 
الخدمات  لمتعلقة للشركة تتأثر بشكل جوهري باختالف افع ام تحديد أسلوب عرض القطاعات الرئيسية على أساس أن المخاطر والمنت

رة بشكل منفصل حسب طبيعة الخدمات بحيث تشكل كل منها وحدة منفصلة والتي يتم مة ومدامنظ عاتإن هذه القطالتلك القطاعات. 
 شركة. استعمالها من قبل المدير التنفيذي وصانع القرار الرئيسي لدى ال  قارير التي يتموفقا للت  اقياسه

 
 اقة:الطحسب مبيعات    قطاعات األعمال التالية  يتم تنظيم الشركة ألغراض إدارية من خالل

 
 2020  2019 

 دينــــار  دينــــار 
    

 90ر995ر954  99ر700ر011 مشتركين اعتياديين منزلي     مبيعات 

 24ر131ر762  20ر763ر302 مية  دوائر حكو و   غير منزليين  مشتركين اعتياديين  مبيعات 
 246ر805  264ر115 عتياديين منزلي موظف   مشتركين ا   مبيعات 
 31ر907ر026  28ر109ر577   لتجاري اع القطمشتركين ا  مبيعات 
 552ر524  305ر565 العدادات المؤقتهمشتركين    مبيعات 

 5ر928ر676  5ر022ر854 مشتركين قطاع االتصاالت    عات مبي
 1ر924ر148  1ر899ر832 مشتركين قطاع البنوك    مبيعات 

 199ر412  178ر167 تلفزيون كين االذاعة والمشتر   ت مبيعا
 160ر055  89ر433 لفنادقين اتركمش  مبيعات 
 7ر010ر762  5ر350ر090 صغارناعيون  ص  مشتركين  مبيعات 
 17ر089ر359  14ر663ر800 ين صناعيون متوسطينمشترك  مبيعات 
 29ر419ر545  25ر880ر783 مشتركين مضخات مياه  مبيعات 
 15ر923ر193  14ر832ر251 القطاع الزراعي  مشتركين  مبيعات 
 16ر644ر085  16ر921ر576 ارعة شو ر نامشتركين ا  مبيعات 
 841ر682  642ر477 ي / زراعيين تجار ركمشت  مبيعات 
 8ر954ر611  9ر216ر666 كين القوات المسلحة االردنيةمشتر   مبيعات 

 1ر434ر376  1ر355ر659 مبيعات فروقات االستهالك
 7ر637ر448  7ر368ر778 زراعي ثالثي التعرفة  قطاع  مبيعات 

 417ر963  322ر817 خاصةت الفيامبيعات المستش
 53ر524  41ر220 ربائيهحن الكلشمبيعات سيارات ا

 261ر472ر910  252ر928ر973 

 
بيعات ء القطاعي بناء على الماألداء. يتم تقييم األداقطاعات األعمال بشكل منفصل ألغراض تقييم  تقوم إدارة الشركة بمراقبة مبيعات

 لكل قطاع. 
 

 د تختلف عن تلك المتعلقة ئاضعة لمخاطر وعوامحددة خة نتجات أو خدمات في بيئة اقتصاديتقديم مفي  تبطالقطاع الجغرافي ير 
شمال وهو منطقة  جغرافي واحد بقطاعات عمل في بيئات اقتصادية أخرى. علما ان جميع القطاعات التشغيلية مرتبطة في قطاع

 الهاشمية. المملكة األردنية  
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 ملة محتالتزامات  تعهدات و  ( 33)
 

 -واعتمادات    كفاالت
 

:  2019دينار ) 1ر967ر562 بمبلغ وإعتمادات مستندية بنكية محتملة تتمثل في كفاالت  التزامات  الماليةلقوائم ا على الشركة بتاريخ 
 .(دينار  236ر844

 
 -قضايــا  

 
نشاطاتها، وبرأي إدارة تعلقة بية منونتتمثل في مطالبات قا دينار 1ر838ر995بمبلغ  من القضايا ن الشركة مدعى عليها في عددإ

 يةكاف دينار( 423ر336 :2019) ردينا 803ر009 بمبلغ يالهذه القضا ةمسجللا ات خصصنوني فإن المها القاار الشركة ومستش
 ك القضايا والمطالبات.تنجم عن تلالتي قد    ت لمواجهة االلتزاما

 
 –  الوطنيةهرباء  كف مع شركة الالخال

 
تقد الشركة  لتأخير وتعاد مثل فرق في فوائوالذي ير دينا 717ر357بمبلغ  (مزود الشركة بالطاقة)ة الوطني رباءلكهتطالب شركة ا

نظيم تادرة عن هيئة ( الصالجملةكهربائية )تعرفة التعرفة اللما ورد بالقانوني بأنه لن يترتب على الشركة أية التزامات وفقًا  ومستشارها
 .من قبل الطرفين   التطبيقمة بملز الطاقة والمعادن والقطاع  

 
   -  تعهدات اإليجار التشغيلي

 
 كمؤجر   ةشركال
 

 31 كما في  مها مستقبال. بلغ الحد األدنى لإليجارات التي سيتم استالأقلو  أسنة    مدتهاوفقا لعقود    تبها الصغيرةبعض مكا  كةر شتؤجر ال
 يلي:  كانون األول كما

 2020  2019 

 دينــــار  دينــــار 

    
 1ر024  1ر024 ية سنةلغا
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 إدارة المخاطر  ( 43)
 

 -  لفائدةأسعار ار  مخاط
 

 .والقروض  البنوك الدائنةمطلوباتها والتي تحمل فائدة مثل  اطر أسعار الفائدة على  ضة لمخمعر   كةشر إن ال
 

لسنة واحدة، ويتم احتسابها على  شركةال ربح لممكنة بأسعار الفوائد علىابأثر التغيرات المفترضة ل الشامئمة الدخل حساسية قا تتمثل
 سعر فائدة متغير.  ي تحمللوبات المالية التت والمطداالموجو 

 
غيرات األخرى بقاء جميع المت الفائدة معللتغيرات الممكنة المعقولة على أسعار  الشامل يوضح الجدول التالي حساسية قائمة الدخل

 .ةالمؤثرة ثابت
 

2020  - 

 العملـــة 

 دة الزيا
  ر الفائدةبسع

 األثر على ربح
 ةقبل الضريب  السنة

 دينـــار  ( )نقطة 

    

 (291ر747)  50 أردني  دينار

 
2019  - 

 العملـــة 

 الزيادة
  بسعر الفائدة

 األثر على ربح
 قبل الضريبة  السنة

 اردينـــ  ة( )نقط 

    

 (295ر085)  50 دينار أردني 
 

 ثر مساو للتغير أعاله مع عكس اإلشارة.األ  يكون هناك تغير سلبي للمؤشر   الحفي  
 

 -  مانئتإلر ااطمخ
 

 .شركةتنجم عن تخلف أو عجز المدينين والجهات األخرى عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه ال لتي قدتمان هي المخاطر امخاطر االئ
 
مالء مع مراقبة الذمم القائمة بشكل  للعاني ان حيث تقوم بوضع سقف ائتمميرة لمخاطر االئتأنها ليست معرضة بدرجة كبب شركةى التر 

 فية رائدة.ات مصر والودائع لدى مؤسسباألرصدة    شركةال  ا تحتفظكممستمر.  
 

 كانون  31كما في  ٪ من الذمم المدينة49من  نسبته أكثرما تمثل  إال أن الحكومة  تقديم خدماتها لعدد كبير من العمالءب شركةتقوم ال
 .(٪ 64:  2019)  2020األول  
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 -  سيولةطر المخا

 
 التسهيالت البنكية.و   تحصيل الذممدية من  لسيولة النقا  التأكد من توفرعن طريق    على إدارة مخاطر السيولة وذلك  شركةتعمل ال

 
اقدي وأسعار الفائدة السوقية  عالت ( على أساس الفترة المتبقية لالستحقاقغير مخصومةيلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات المالية )

 لية: لحاا

  طلبعند ال 

 شهرمن 
  شهر 12إلى 

 من سنة
  تسنوا 5حتى 

 أكثر
 عالمجمو   سنوات 5 من

 دينــار  دينــار  دينــار  دينــار  دينــار 2020األول  كانون  31
          

 92ر729ر780  -  -  92ر729ر780  - ذمم دائنة

 4ر891ر931  -  -  4ر891ر931  - ئنة أخرى امصاريف مستحقة وأرصدة د
 21ر921ر854  -  17ر855ر075  4ر066ر779  - طويل األجلقرض 

 41ر722ر360  -  -  -  41ر722ر360 بنوك دائنة

 51ر752ر452  -  -  -  51ر752ر452 نتأمينات نقدية للمشتركي
 660ر000  -  483ر298  176ر702  - رعقود إيجا التزامات

 213ر678ر377  -  18ر338ر373  101ر865ر192  93ر474ر812 عو المجم

          

          2019ول كانون األ 31
          

 143ر781ر215  -  -  143ر781ر215  - ذمم دائنة

 6ر194ر887  -  -  6ر194ر887  - ى ر مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخ
 26ر655ر007  3ر250ر572  19ر044ر382  4ر360ر053  - قرض طويل األجل

 39ر349ر778  -  -  -  39ر349ر778 ةائنبنوك د

 49ر094ر374  -  -  -  49ر094ر374 تأمينات نقدية للمشتركين
 781ر000  -  594ر308  186ر692  - التزامات عقود إيجار

 265ر856ر261  3ر250ر572  19ر638ر690  154ر522ر847  88ر444ر152 وعمالمج

 
 -  مالتعمخاطر ال 

 
كي مرياألمريكي. إن سعر صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدوالر األألردني والدوالر دينار اي باله ةشركإن معظم تعامالت ال

 الية.ر جوهري على القوائم الميدوالر لكل دينار(، وبالتالي فإن أثر مخاطر العمالت غ   1ر41)
 
 
 القيمة العادلة لألدوات المالية  ( 35)
 

 ات المالية.المطلوبلية و لماألدوات المالية في الموجودات ااتتمثل  
 

والذمم المدينة  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمة بالقي ليةوموجودات ما وأرصدة لدى البنوك ون الموجودات المالية من النقدتتك
وبعض يجار د اإلعقو والتزامات والقروض وك الدائنة نالمطلوبات المالية من الذمم الدائنة والب خرى. تتكون بعض األرصدة المدينة األو 

 رى.نة األخاألرصدة الدائ
 

 ألدوات.ية لهذه اهري عن القيمة الدفتر لعادلة لألدوات المالية ال تختلف بشكل جو إن القيمة ا
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 إدارة رأس المال ( 36)
 

  شركةشاط الم نل مالئمة بشكل يدعلى نسب رأسماع بالتأكد من المحافظة  شركةالإدارة رأسمال ما يتعلق بييتمثل الهدف الرئيسي ف
 ة. ويعظم حقوق الملكي

 
بأية تعديالت  شركةمل. هذا ولم تقم الظروف الع ة عليها في ضوء تغيراتهيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمبإدارة  شركةم التقو 

 ة الحالية والسنة السابقة.نة بهيكلة رأس المال خالل السراءات المتعلقاسات واإلجيعلى األهداف والس
 
لمدورة االختياري واألرباح ا المدفوع واالحتياطي االجباري واالحتياطي مثل في رأس الماللمال تتبنود المتضمنة في هيكلة رأس اال إن 
 دينار(. 15ر379ر581: 2019(  2020  كانون األول  31دينار كما في   19ر534ر817لبالغ مجموعها وا
 
 
 ة بعدالنافذ  الصادرة وغير  والتعديالت  ديدةالجر المالية الدولية والتفسيرات  يمعايير التقار  (37)
 

ى تاريخ القوائم المالية مدرجة أدناه، وستقوم الشركة  ة بعد حتت الصادرة والغير نافذيير المالية والتفسيرات الجديدة والتعديالإن المعا
 :ي ًء من تاريخ التطبيق االلزامتعديالت ابتدابيق هذه الطبت
 

 ( عقود التأمين  17رقم )  وليمعيار التقارير المالية الد 
تعلقة بعقود التأمين. ويحل هذا المعيار محل معيار التقارير ر نموذجًا شاماًل لالعتراف والقياس والعرض وااليضاحات المالمعيا يقدم

قود التأمين ن ع مين )مثل عقود الحياة وغيرها مأيار على جميع أنواع عقود التن. ينطبق المعقود التأميع  –( 4)المالية الدولي رقم 
ق على بعض الضمانات واألدوات المالية التي تحمل تأمين( دون النظر للمنشأة المصدرة لعقد التأمين، كما ينطبعادة الالمباشرة وعقود إ 

 األقساط.   عالرسوم المتغيرة وطريقة توزيستخدام طريقة  ار يتضمن ايم للمعخاصية المشاركة. ان اإلطار العا
 

نشأة طبقت  ارقام المقارنة، مع السماح بالتطبيق المبكر شريطة ان الم مع 2023كانون الثاني  1ر اعتبارا من عياسيتم تطبيق هذا الم
رقم  يار التقارير المالية الدوليو مع تطبيق مع( قبل أ15) ( ومعيار التقارير المالية الدولي رقم9معيار التقارير المالية الدولي رقم )

(17  .) 
 

 بات المتداولة مقابل غير المتداولة المطلو   تصنيف(:  1محاسبة الدولي رقم )ال  تعديالت على معيار
بة  يــار المحاســ ع( مــن م76( الــى )69بإصدار تعديالت علــى فقــرات )  2020كانون الثاني    خالل  لمحاسبيةعايير اللم  المجلس الدولي  قام

 :التعديالت  توضح هذهداولة.  لمتمطلوبات المتداولة مقابل غير ال( لتحديد متطلبات تصنيف ا1)  الدولي رقم
   ،تسويةالتأجيل  للحق  ا تعريف   -
 ،الماليةعند تاريخ اعداد القوائم جود  التسوية يجب ان يكون مو حق لتأجيل  ال -
 ،  أجيلقها في التحلمنشأة ممارسة  اان التصنيف ال يتأثر باحتمالية  -
ر شــروط  ال تــؤث  عنــد اذ  ذاتهــا أداة حقــوق ملكيــةحــد  المطلوبــات القابلــة للتحويــل فــي   ل كانــت المشــتقات المتضــمنة فــي فــي حــاو  -

    .    المطلوبات على تصنيفها
 

 .2023كانون الثاني   1ت بأثر رجعي اعتبارًا من  التعديالسيتم تطبيق  
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 (3لية الدولي رقم )التقارير الما على معيار    تعديالت  -إشارة الى اإلطار المفاهيمي  

ج األعمال ادمان(  3التقارير المالية الدولي رقم )  ى معيارتعديالت علبإصدار    2020أيار   اللخلمحاسبية  للمعايير الس الدولي  جالم قام
ي صدر في  المالية والذ رض القوائمع الى اإلطار المفاهيمي. تحل هذه التعديالت محل اإلشارة الى اإلطار المفاهيمي إلعداد و  إشارة -

جوهري على متطلبات اإلطار  تغيير دون  2018في اذار المالية والذي صدر ير رة الى اإلطار المفاهيمي للتقار اومع اإلش 1989عام 
 خسائرأرباح أو  ر( لتجنب إمكانية ظهو 3لس استثناء لمبدأ االعتراف بمعيار التقارير المالية الدولي رقم )كما أضاف المج المفاهيمي.

تفسير لجنة  و أ (37قم )بة الدولي ر نطاق معيار المحاسمن االلتزامات المحتملة المشمولة ضو للمطلوبات  (Day 2)الثاني" "اليوم 
   .( في حال تم تكبدها بشكل منفصل21م )تفسير معايير التقارير المالية الدولية رق

 
 ول المحتملة التي لن تتأثرص( لأل3المالية الدولي رقم ) عيار التقاريرالية على محفي الوقت ذاته قرر المجلس توضيح التوجيهات ال

 وائم المالية.  عرض القال اإلطار المفاهيمي إلعداد و تبدباس
 

أثر جوهري على  المتوقع أن يكون للتعديالت  من غير .2022كانون الثاني  1تبارًا من اع بأثر مستقبلي هذه التعديالت  يجب تطبيق
   .للشركة  ئم الماليةاالقو 
 
 ( 16دولي رقم )اسبة التعديالت على معيار المح  -  عنيالمقبل االستخدام    متحصل من البيعلاممتلكات واآلالت والمعدات:  ال

الممتلكات واآلالت ( 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )بإصدار  2020أيار  خالل لمحاسبيةللمعايير ا قام المجلس الدولي 
 المبالغبقيمة  لكات واآلالت والمعدات ممتمنع المنشئات من تخفيض كلفة اليوالذي  قبل االستخدام المعني  حصل من البيع  المتعدات:  موال

التي  المقصودة لعمل بالطريقةللحالة الالزمة تجهيزه لصل إلى الموقع و إحضار األ في الفترة خاللالمتحصلة من بيع منتج تم انتاجه 
ح أو  اربفي قائمة االاجها انتوتكلفة ة من بيع هذه المنتجات لأة االعتراف بالمبالغ المتحصيجب على المنشوفقا لذلك  تحددها اإلدارة.

 ر. ئساالخ
 

البدء تم واآلالت والمعدات والتي  ممتلكات العلى بنود  2022ني كانون الثا 1التعديالت بأثر رجعي اعتبارًا من سيتم تطبيق 
المتوقع أن يكون  يرمن غ. التعديالت للمرة األولى  االسنة المالية التي تطبق فيهفي تم عرضها  فترة مالية أولفي بداية  هااستخدامب

   .للشركة على القوائم المالية ر جوهري أث  للتعديالت 
 
 ( 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )  -تزامات العقود  كلفة ال  –  الخاسرةد  و عق ال

ي تحدد الت( و 37ار المحاسبة الدولي رقم )ي، بإصدار تعديالت على مع2020خالل أيار  يةلمحاسبير ايللمعاقام المجلس الدولي 
التعديالت  تطبق سينتج عنه خسارة. او  اسرالخعند تقييم ما اذ كان العقد  ان تأخذها بعين االعتبارة المنشأ التكاليف التي يجب على
يف  التكالو من التكاليف اإلضافية  كال تتضمن أو الخدمات البضائع  بيعقة بعقود المتعلشرة االمبالتكاليف  ان طريقة "التكلفة المباشرة". 

ل مباشر ولذلك يتم استبعادها إال إذا ال تتعلق المصاريف االدارية والعمومية بالعقود بشكمباشر. بشكل د المتعلقة بأنشطة العقالموزعة 
 لى الطرف االخر بموجب شروط العقد.  اتم تحميلها  

 
ا في  كم هاوطالتي لم يتم الوفاء بجميع شر  قود. تطبق هذه التعديالت على الع2022كانون الثاني  1تبارًا من التعديالت اع  سيتم تطبيق

 األولى.   المالية التي تطبق فيها التعديالت للمرة  السنةبداية  
 

   .للشركةالقوائم المالية    أثر جوهري على  المتوقع أن يكون للتعديالتمن غير 
 

 ف بالمطلوبات المالية ترا لغاء االعإل  ’% 10’اختبار    –ية  ل( األدوات الما 9رقم )الدولي  ارير المالية  معيار التق 
، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية  2020-2018من نات على معالجة معايير التقارير المالية الدولية لألعوام تحسيال كجزء من 

ذا كانت ا إاالعتبار عند تقييم م بعين ةركشاللرسوم التي تأخذها تعديل ايوضح ال .(9) الدولي رقم تعدياًل على معيار التقارير المالية
المالية األصلية. تشمل هذه الرسوم فقط تلك   يدة أو المعدلة تختلف اختالًفا جوهرًيا عن شروط المطلوبات ية الجدشروط المطلوبات المال

لمقترض أو المقرض نيابة عن المدفوعة أو المستلمة من قبل ذلك الرسوم ا رض، بما في قالمدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض والم
التي تطبق فيها  السنة الماليةاية طلوبات المالية التي يتم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بدعلى المبتطبيق التعديل  الشركةتقوم  خر.اآل

 التعديل.   الشركة
 

أثر ت ياللتعدالمتوقع أن يكون ل من غير .، مع السماح بالتطبيق المبكر2022ن الثاني كانو  1من  هذه التعديالت اعتباراً سيتم تطبيق 
 .ركةلشللية  جوهري على القوائم الما



 ة العامة المحدودة المساهم  ظة اربدفمحارباء  ة كهشرك
 إيضاحات حول القوائم المالية 
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 )سعر الفوائد المعروضة بين البنوك(   IBORالمرحلة الثانية من إصالح  

، تتضمن عدًدا من اإلعفاءات 2021كانون الثاني  1التي ستصبح سارية المفعول في  IBORالمرحلة الثانية من إصالح 
  إلى معدل العائد الخالي من المخاطر.   IBORانتقال األداة المالية من    ضافية. تتطبق اإلعفاءات عندواإلفصاحات اإل

ة يتطلب ير المراجع المستخدمة لتحديد الفائدة المتغير نتيجة لتغ، التغيرات على التدفقات النقدية الناتجة عن تغير سعر الفائدة المرجعي 
 IBOR داة المالية، يتم االنتقال من االعتماد على السعر المعتمد على بشرط أنه، بالنسبة لأل  يرة.غتطبيق عملي لتغير أسعار الفائدة المت

إعفاءات مؤقتة تسمح IBOR ة من إصالح توفر المرحلة الثاني .على أساس معادل اقتصادًيانسب العائد الخالي من المخاطر إلى 
مرجع يعتمد على العائد الخالي من الحالي ب لمستخدم لتحديد سعر الفائدةاعند استبدال المرجع  للشركةية عالقات التحوط باستمرار 

يف المخاطر  تعديل التعريفات المستخدمة في توثيق عمليات التحوط. مما يتضمن إعادة تعر  الشركةتتطلب اإلعفاءات من المخاطر. 
 لمتحوط له لربطها معأداة التحوط و /أو البند ا فووص  استخدام العائد الخالي من المخاطر طها معالتي يتم التحوط لها من خالل رب

وتعديل طريقة تقييم فعالية التحوط. يجب إجراء استكمال التعديالت على توثيق التحوطات بحلول نهاية العائد الخالي من المخاطر 
  ة.لمالية التي يتم فيها تطبيق المرحلة الثانيالسنة ا

 قيمة العادلة لتبدأ من صفر لكل عملية تحوط بشكل منفصل.  رجعي، يمكن إعادة احتساب ال لتطبيق التعديالت بأثر  الشركةعند اختيار  
العادلة أو أسعار الفائدة في حال تم تحديد استخدام سعر فائدة غير محدد تعاقديا، للتحوطات لمخاطر التغير في القيمة  للشركةيجوز 

الفائدة الخالية من المخاطر يتم  ل توفرت مراجع سوقية ألسعارا في حعلى سبيل المثال،  ر الفائدة بشكل منفصل،مخاطر أسعا 
ود مراجع من هذا المتطلب عند عدم وج الشركةاستخدامها على نطاق واسع في تسعير القروض أو المشتقات المالية. يمكن اعفاء 

  شهر.    24خالل    ان المراجع السوقية ستتوفر  لشركةا  ت ي حال قدر سوقية ألسعار الفائدة الخالية من المخاطر ف
بتحويل هذه األدوات إلى مجموعات أكثر تفصيال ليتم  تقومأن  الشركةليات التحوط الخاصة بمجموعة البنود، يجب على بالنسبة لعم

حوط بسبب تطبيق المرحلة الثانية من إصالح اطر المتعلقة بها. في حال تم إيقاف أية عالقات تتحديد معدل الفائدة الخالية من المخ
IBOR  لبات معايير محاسبة التحوط، يجب إعادتها عند تطبيق المرحلة الثانية من إصالحفقط وفي حال لتلبيتها لمتطIBOR  .  

  .يالت ه التعدأثر من تطبيق هذ  ج ان ينت  الشركةتتوقع    ال
لمعايير التقارير   نيابعة كمتبتشركة    -د معايير التقارير المالية الدولية ألول مرة  اعتما  -(  1معيار التقارير المالية الدولي رقم )

  ةر م  ألول  الية الدوليةم ال
عايير المحاسبة الدولية  مجلس م ، أصدر2020-2018ة لألعوام من الجة معايير التقارير المالية الدوليتحسينات على معالكجزء من 

  .ول مرةلدولية ألامعايير التقارير المالية  اعتماد    -(  1ية الدولي رقم )تعدياًل على معيار التقارير المال
لقياس فروقات تحويل  ( 1م )معيار التقارير المالية الدولي رقمن )أ(  16فقرة د ار تطبيق الللشركة التابعة التي تخت يسمح التعديل

التقارير  معاييرركة األم، بناًء على تاريخ تطبيق الشركة األم لعنها من قبل الش المعلن باستخدام المبالغ  جنبية المتراكماأل مالت عال
)أ(   16تطبيق الفقرة د فة أو االستثمار المشترك الذي يختار يل أيًضا على الشركة الحلييتم تطبيق هذا التعدرة. مالمالية الدولية ألول 

  (.1ارير المالية الدولي رقم )ار التقمعيمن  
أثر من تطبيق  جان ينت الشركة تتوقع الالمبكر.  ، مع السماح بالتطبيق2022كانون الثاني  1اعتبارًا من هذه التعديالت سيتم تطبيق 

 .يالت ه التعدهذ
 
 
 كةثره على الشر وأ  (19  –  وفيدك)كورونا    انتشار فايروس (38)
 

  قيود  من  ذلك رافق وما المختلفة األعمال وقطاعات  العالمي  االقتصاد على ( 19 -كوفيد ) كورونا فيروس تأثير استمرار نتيجة
كورونا   فيروساثر  جراء دراسة لتحديد مدىإقامت إدارة الشركة ب العالم.  دول وبقية الجوار دولو  ألردنيةا الحكومة فرضتها وإجراءات 
 . والجغرافية  االقتصادية  القطاعات   مختلف  على   حالياً   تؤثر  والتي   العالمية  بالتطورات   التشغيلية  األنشطة  تتأثر  أن   الممكن   حيث من

 
من فرض قانون حظر  ء قطاع الكهرباء تم استثناري على نشاطات الشركة حيث جوه أثر كورونا ال ترى الشركة ان لجائحة فيروس

ار  انتشلمكافحة   ةومكاتبعتها الح ترازية التي جراءات االحن اإلر أخر كجزء مى اشعاملكة حتملمال في اكافة أنشطة األع   وتعليق جولتال
 . حظر التجولفترة  ل  ف خالقدون تو   اتهاالشركة عملي  ستكملت ى ذلك الع   بناءً   .فيروس كورونا


