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 وائم المالية المرحلية المختصرةتقرير حول مراجعة الق

 كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودةإلى مجلس ادارة شركة 

 ميةالهاش ةردنيألاالمملكة  –اربد 

 

 

 مقدمـة 

 

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

وقائمة الدخل   2021 آذار 31كما في  المختصرة والتي تتكون من قائمة المركز المالي المرحلية 2021 آذار  31 كما في 

 وقائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة غيرات في حقوق الملكية المرحليةوقائمة التالمختصرة  ةحليلمرل ا الشام

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن اعداد وعرض هذه  .أشهر المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات حولها للثالثة المختصرة

. ان مسؤوليتنا هي "التقارير المالية المرحلية" (34رقم )لي و لدة اباسالمالية المرحلية المختصرة وفقا لمعيار المح لقوائما

 التوصل الى نتيجة حول هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة استنادا إلى مراجعتنا. 

 

 جعة انطاق المر

 

ً للمعيار الدولي المتعلق بعم ن قبل  ة ميحللمراة "مراجعة المعلومات المالي 2410ليات المراجعة لقـد جرت مراجعتنا وفقا

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

أخرى. ان نطاق أعمال   األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة

لتدقيق التي تتم وفقا للمعايير الدولية للتدقيق وبالتالي ال تمكننا أعمال المراجعة من  ل ااعمق أانطالمراجعة أقل بكثير من 

ال نبدي رأي   فإنناالحصول على تأكيدات حول كافة األمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خالل أعمال التدقيق، وعليه 

 حولها.تدقيق 

 

 النتيجة 

 

ة أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم اعدادها من أي اهنتبانا بناء على مراجعتنا لم تسترع

 .(34رقم ) كافة النواحي الجوهرية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 
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 معها لمرحلية المختصرة وتقرأ القوائم المالية ا من هذه  ا  جزء 12ى رقم إل 1قم  ن رم حات المرفقةعتبر اإليضات

 بد المساهمة العامة المحدودةباء محافظة ار هر ك  ةكشر 
 ةالمختصر   حليةكز المالي المر قائمة المر 
  2021  آذار  31كما في  

 إيضاحات  
 

  2021 آذار 31
كانون األول   31

2020 

 دينــــار  دينــــار   
 )مدققــة(   مدققة(  )غير   الموجودات 

      -متداولة  موجودات غير
 129,652,780  129,975,480   ت داومعممتلكات 
 85,774,811  86,156,731   شتركين وفلس الريف الممساهمات  موجودات

 41,358  38,848   مدفوعات قضايا التعارضات 
 536,085  510,955   حق استخدام أصول 
 7,017,111  6,658,723   مشاريع تحت التنفيذ
 7,037,427  7,366,526   مخزون استراتيجي  

 1,819,336  1,855,486   ية مؤجلة ت ضريب ا موجود
 286,719  286,719   امل اآلخر خالل الدخل الشالعادلة من  ية بالقيمة موجودات مال

   232,849,468  232,165,627 
      -موجودات متداولة  

 93,153,859  103,087,703   ذمم مدينة
 3,852,066  3,935,004   أرصدة مدينة أخرى 

 3,403,246  4,240,341   ن زومخ
 1,406,682  92,918   نوك ة لدى الب دنقد وأرص

   111,355,966  101,815,853 

 333,981,480  344,205,434   مجموع الموجودات  
      

      والمطلوبات حقوق الملكية  
      -حقوق الملكية 

 8,000,000  8,000,000  6 رأس المال المدفوع 
 2,210,264  2,210,264  6 اري ب اج يإحتياط

 638,778  638,778   تياري خإحتياطي ا
 8,685,775  5,828,605   أرباح مدورة 

 19,534,817  16,677,647   مجموع حقوق الملكية 
      

      -المطلوبات  
      غير متداولة بات مطلو

 85,774,811  86,156,731   كين وفلس الريف همات المشترمطلوبات مسا
 413,306  413,306   يلة األجل امات عقود ايجار طوتزلا

 6,001,940  6,035,029   قدما مساهمات مشتركين مقبوضة م
 78,122  10,451   فائض مساهمات المشتركين

 4,853,868  4,726,428   مخصص تعويض نهاية الخدمة 
 15,555,560  15,555,560  4 قرض طويل االجل 

 51,752,452  52,499,695   ن ي تركمشلل ةي قدتأمينات ن 

   165,397,200  164,430,059 

      ة مطلوبات متداول
 92,729,780  92,152,337   ذمم دائنة

 3,111,110  3,111,110  4 الجزء المتداول من قرض طويل األجل 
 2,228,849  3,500,262   مصاريف مستحقة 

 138,139  149,241   التزامات عقود ايجار قصيرة األجل 
 6,538,938  6,191,940   أخرى أرصدة دائنة 

 39,682,671  51,818,995   بنوك دائنة
 270,685  270,685   فائض مساهمات المشتركين

 1,893,659  2,157,805   مخصصات مختلفة 
 3,422,773  2,778,212   مخصص ضريبة الدخل 

   162,130,587  150,016,604 
 314,446,663  327,527,787   ات ب ولط ممجموع ال

 333,981,480  344,205,434   حقوق الملكية والمطلوبات   وعمجم



 

 معها لمرحلية المختصرة وتقرأ القوائم المالية ا من هذه  ا  جزء 12ى رقم إل 1قم  ن رم حات المرفقةعتبر اإليضات

 امة المحدودةبد المساهمة العار   حافظةباء مكة كهر شر 
 ةالمختصر  حليةقائمة الدخـل الشامل المر 

 مدققة(  )غير  2021  آذار  31المنتهية في    للثالثة أشهر
 
 راآذ  31 ي ف  ةالمنتهي  للثالثة أشهر   
 2020  2021  إيضاحات  
 دينــــار  ـــارنـيد   
      

 62,637,652  62,751,654   مبيعات الطاقة
 (54,811,247)  (55,679,362)   قةالطا  تكلفة شراء

 7,826,405  7,072,292   الربح   إجمالي
      

 493,349  491,008   ايرادات تشغيلية أخرى 
 (5,942,590)  (6,413,036)   ةيمو مع مصاريف ادارية و 

 (2,598,825)  (2,847,349)   ت واطفاءات كاالاسته
 (1,086,751)  (775,165)   مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
 -  (131,247)   مخصص مخزون بطيء الحركة

 (1,308,412)  (2,603,497)   من النشاط األساسي   الخسارة
      

 733,355  740,857   ةسيساألاألنشطة غير ا  ايرادات 
 1,415,420  947,651   د تأخير تسديد فواتير اإلنارةت فوائإيرادا

 (158,268)  (156,529)   ألساسيةطة غير ااألنش  مصاريف
 (876,899)  (852,858)   تكاليف تمويل 

 (1,732,381)  (932,794)   فوائد تأخير تسديد فواتير الطاقة مصاريف  
 (618,773)  (253,673)   سيةسار األيطة غشناال  الخسارة من

      
 (1,927,185)  (2,857,170)   الفترة قبل الضريبة  خسارة

 -  -  5 دخلضريبة ال
      

 (1,927,185)  (2,857,170)   ةفتر ال  ةخسار 
 -  -   بنود الدخل الشامل األخرى 

 (1,927,185)  (2,857,170)   مجموع الدخل الشامل للفترة
      
 ــارنيفلس/ د  فلس/ دينــار   

 (241/0)  (357/0)  10 الفترة  خسارةوالمخفضة من    األساسية  همحصة الس
 



 

 معها لمرحلية المختصرة وتقرأ القوائم المالية ا من هذه  ا  جزء 12ى رقم إل 1قم  ن رم حات المرفقةعتبر اإليضات

 مة العامة المحدودةساهالمبد  باء محافظة ار كة كهر شر 
 ةالمختصر  حليةات في حقوق الملكية المر قائمة التغير 

 (ةقمدق  )غير  2021  آذار  31المنتهية في    للثالثة أشهر
 
 

 
 ـالالم أسر 

 ةباح مدور أر  ي تيار تياطي اخحإ ي ار بجإحتياطي ا المدفــوع
 مجمــوع 

 لملكيةحقوق ا
 ــارنـدي دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار - 2021

      
 19,534,817 8,685,775 638,778 2,210,264 8,000,000 2021الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 (2,857,170)  (2,857,170)  - - - رةفتلل لممجموع الدخل الشا

 16,677,647 5,828,605 638,778 2,210,264 8,000,000 2021آذار  31كما في  صيدالر 

      
2020 -      

      
 15,379,581 4,530,539 638,778 2,210,264 8,000,000 2020في أول كانون الثاني  كما دصيالر 

 (1,927,185)  (1,927,185)  - - - فترةمجموع الدخل الشامل لل

 13,452,396 2,603,354 638,778 2,210,264 8,000,000 2020آذار  31كما في الرصيد 
 
 
 
 



 

 معها لمرحلية المختصرة وتقرأ القوائم المالية ا من هذه  ا  جزء 12ى رقم إل 1قم  ن رم حات المرفقةعتبر اإليضات

 ة المحدودةمالعهمة ابد المساباء محافظة ار كة كهر شر 
 ةالمختصر  حليةالمر قائمة التدفقات النقدية  

 مدققة(  )غير  2021  آذار  31المنتهية في    للثالثة أشهر
 
 آذار 31ة في المنتهي هرشة أالثللث  
 2020  2021 اتايضاح 
 دينــــار  دينــــار  

     تشغيليةاألنشطة ال
      (1,927,185)   (2,857,170)   قبل الضريبة الفترة ارةخس

     تعديالت على:
 (2,993)   (5,749)   بيع ممتلكات ومعدات أرباح

 (1,415,420)   ( 947,651)   ةار نإلاواتير إيرادات فوائد تأخير تسديد ف
 1,732,381  932,794  يف فوائد تأخير تسديد فواتير الطاقةار مص

 375,000  375,000  ة الخدمةمخصص تعويض نهاي
 2,598,825  2,847,349  واطفاءات إستهالكات
 26,286  29,051  األساسية من مصاريف االستهالكة غير طشحصة األن

 25,129  25,129  لصو ألا داماستخ حقإستهالكات 
 12,624  11,103  مويل عقود اإليجاريف تتكال
 876,899  852,858  مدينةئد فوا

 1,086,751  775,165  ةائتمانية متوقع خسائرمخصص 
 (67,671)   (67,671)   شتركينالم هماتائض مساإطفاء ف

 98,388  308,245  مخصصات أخرى 
      -  131,247  ركةمخصص مخزون بطيء الح

     ل العامل:تغيرات رأس الما
 (40,728)   ( 896,368)   مخزون 

 (22,137,466)   (9,761,358)   ذمم مدينة
 (30,493)   (82,937)   رى أخ أرصدة مدينة

 1,405,146  2,026,280  المقبوضة مقدما ينمساهمات المشترك
 835,910  747,243  مشتركينلل تأمينات نقدية
 (20,511)   (44,099)   وعةمدفمخصصات 

 18,163,752  (1,510,238)   ةذمم دائن
 1,853,884  727,194  رصدة دائنة أخرى وأ ةقستحمصاريف م

 ( 216,977)   ( 502,440)   فوعة المدنهاية الخدميض مخصص تعو 
 ( 546,614)   ( 680,710)   ضريبة الدخل المدفوعة

 2,684,917  (7,567,733)   يليةغلتش ة انشطمن األ )المستخدم في(النقدي لتدفق صافي ا
     

     ماريةاالستث األنشطة
 (2,181,705)   (2,237,078)   مشاريع تحت التنفيذ

 (2,153)   (2,552)   اتضر لتعامدفوعات قضايا ا
 4,234  5,749  اتعدممتلكات وم من بيع المتحصل

 (2,120,376)   (2,992,833)  3 شراء ممتلكات ومعدات
 (4,300,000)   (5,226,714)   لمستخدم في األنشطة االستثماريةلنقدي االتدفق ي اصاف

     
     ويليةة التمطاألنش 

 (14,510)   (50,116)   ساهمينتوزيعات ارباح مدفوعة للم
 ( 555,676)   ( 605,525)   ةعة مدفو كية مدينفوائد بن

 ( 570,186)   ( 655,641)   ليةصافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة التموي
     

 (2,185,269)   (13,450,088)   في حكمه في النقد وما النقصصافي 
 (37,239,168)   (38,275,989)   فترةنقد وما في حكمه في بداية اللا

 (39,424,437)   (51,726,077)  7 ةه في نهاية الفتر النقد وما في حكم
  



 ودةمحدالعامة الهمة مساال بدرا ء محافظةباكة كهررش

 ةحلية المختصرالية المرت حول القوائم المإيضاحا

 مدققة( )غير 2021 آذار 31
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 عـــــام  ( 1)
 
ة ار الصناعة والتجة كة لدى وزار وسجلت الشر  1957همة عامة محدودة عام اكة مسكشر كة"( ر ش)"ال دبار ظة محافباء كة كهر سست شر أت

  .1964اط  شب  27يخ  ( بتار 17)  قمكات المساهمة العامة تحت ر في سجل الشر 
ل مكا يعب، ببائي كهر تعلقة بالقطاع الملات الخصخصة ا، بموجب مبادر 2008الل عام الهاشمية خ يةدنكة األر مة المملقامت حكو 

باء  كة كهر لطاقة المساهمة الخاصة. قامت شر ات اباء المملكة الستثمار كة كهر إلى شر  كةالشر  أسمالر ٪ من 55ر46 ةتها البالغحص
مساهمة  ال باءكة توزيع الكهر كة الى شر ل حصتها في الشر بيع كامب 2009اصة خالل عام مساهمة الخلطاقة الا ات ر ثمامملكة الستال

  .م"(ألكة ا)"الشر   لمحدودةالعامة ا
ية دنلكة األر شمال المم ئة للمستهلكين الواقعين ضمن منطقةزويدها بالتجز بائية وتزيع الطاقة الكهر كة القيام بتو غايات الشر  ممن أه

ت بائية التي حصلاقة الكهر طلخصة توزيع وتزويد ا. يتم التزويد بالتجزئة بموجب ر ق(جلون والمفر ش وع جر بد و إر ظات مة )محافاشاله
  يخ. لتار سنة من ذلك ا  25دة  وهي صالحة لم  2008 ان حزير   30يخ  ة عليها بتار كالشر 

ها مع يتم توحيداألم( و ة كة المحدودة )الشر اهمة العامباء المسهر الكيع كة توز لشر  كة مع القوائم الماليةالمالية للشر القوائم  يتم توحيد
  ية(.كة األم النهائاعي )الشر متالمؤسسة العامة للضمان االج

 .2021  نيسان 29يخ  بتار   كةة الشر من قبل مجلس إدار ة  حلية المختصر مالية المر لالقوائم ا  ارم اقر ت
 
 
  بيةسس االعداد والسياسات المحاس أ ( 2)

  -داد  إلعاأسس  
  ( 34)قم دولي ر سبة الالمحا  لمعياروفقا   2021 اذار 31المنتهية في  أشهر ثالثةللفقة ة المر تصر مخالة حليالمالية المر  تم إعداد القوائم

  حلية".المالية المر   يرقار "الت
 قا  لمعاييرة السنوية والمعدة وفالمالي مطلوبة للقوائمة ال تتضمن كافة المعلومات واإليضاحات الحلية المختصر القوائم المالية المر  ان 
  أشهر للثالثةال األعم نتائج  . كما أن 2020األول كانون  31ا في ة كمكللشر  السنوي  يرأ مع التقر ة الدولية ويجب أن تقر المالي يرار التق
  .2021نون األول  اك  31ا  على النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في  ة مؤشر ور ال تمثل بالضر   2021  اذار  31تهية في المن

ية الموحدة  القوائم المالاعداد مع تلك التي اتبعت في  متفقةن السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة إ
 :2021كانون الثاني    1بتطبيق التعديل التالي اعتبارا  من    ت قام  الشركة، باستثناء أن  2020كانون األول    31للسنة المنتهية في  

 
الية  ير المر الدولي إلعداد التقار ا يتعديالت على المع :- )سعر الفوائد المعروضة بين البنوك( IBORالمرحلة الثانية من إصالح 

ار الدولي إلعداد التقارير  ي، والمع( 7ار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )ي، والمع(39، ومعيار المحاسبة الدولي رقم )(9رقم )
 (. 16ار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )ي( والمع4المالية رقم )

 
عند استبدال المرجع المستخدم لتحديد  ألثر على التقارير الماليةلقة باالمتعو إعفاءات مؤقتة  IBOR توفر المرحلة الثانية من إصالح

  :مرجع يعتمد على العائد شبه الخالي من المخاطر. تشمل التعديالت التطبيقات العملية التاليةب IBORسعر الفائدة  
عن تغير سعر الفائدة المرجعي ناتجة لى التدفقات النقدية الليتم التعامل مع التغيرات التعاقدية والتغيرات ع التطبيق العملي  •

 كتغييرات في سعر الفائدة المتغير، بما يعادل الحركة على سعر الفائدة في السوق.
تعديل التعريفات المستخدمة في توثيق عمليات التحوط ووصف أداة التحوط مع استمرارية  ركةالشتتطلب اإلعفاءات من  •

مرجع يعتمد على العائد الخالي من م لتحديد سعر الفائدة الحالي بلمستخدعند استبدال المرجع ا ةللشركعالقات التحوط 
 المخاطر. 

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

 .للشركةعلى القوائم المالية المرحلية المختصرة    جوهري   يكن لهذه التعديالت أثرلم  
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 متلكات ومعداتم (3)
 
 آذار 31) ينارد 2,992,833ومعدات بكلفة  ممتلكات  اءبشر  2021 آذار 31 المنتهية في  أشهر ثةة الثالكة خالل فتر مت الشر قا

 (.دينار 2,120,376:  2020
 
 
 جلاألض طويل  قر  ( 4)
 

ة سماح منة فتر متض دينار 28,000,000دني الكويتي بمبلغ ض مع البنك األر بتوقيع اتفاقية قر  2015 رأيا كة خالل شهرقامت الشر 
ض خالل  أسمالية والتشغيلية. تم استغالل كامل مبلغ القر كة الر ع الشر يل مشار مويحب وذلك لغايات تأول سيخ  ات من تار نو لمدة ثالث س

 .2015عام 
 

. تستوفي  ردينا 1,555,565بمبلغ  ماعدا القسط األخير للقسط دينار 1,555,555قيمة قسط نصف سنوي ب 18ض بموجب القر د يسد
 ، بحيثأقصى  كحد ٪2ر65دني مضافا  إليه نسبة هامش ر كزي األلمر البنك ا ي على فائدة اإليداع لدىار لسالفائدة ا سعر فائدة بمقدار

 سنويا .  ٪5ر3هو   جمالي اإلالفائدة    يكون الحد األدنى لسعر
 
 
 الدخل يبةر ض (5)
 

 يبيا  لمقبولة ضر ا  كةيف الشر وذلك لتجاوز مصار   2020و  2021  آذار  31في   المنتهية  اتفتر لل  يبة الدخلتم احتساب مخصص ضر لم ي
يبة مساهمة حق كضر تست ٪3باإلضافة الى  ٪24هي كة للشر  القانونيةيبة الدخل ن نسبة ضر إ .يبةخاضعة للضر ال ادات اإلير عن 

كانون  والذي تم تطبيقه في األول من  2018( لسنة 38المعدل بقانون رقم ) 2014( لسنة 34م )قر يبة الضر  قانون وطنية بحسب 
 .2019الثاني 

 
 2019 لعامالذاتي  يرقدديم كشف التكة بتقالشر  قامت  .2018 ميبة الدخل حتى عاة ضر ر كة على مخالصة نهائية من دائحصلت الشر 

 .دخل والمبيعات ة اليبة ضر بل دائر من قيتم تدقيقه بعد  لم ضمن المدة القانونية و 
 
 
 حقوق الملكية (6)
 
 -الأس المر 

 للسهم الواحد.  سهم بقيمة إسمية دينار  8,000,000مدفوع من  المال المكتتب به وال  أسكون ر يت
 
 -الحتياطات القانونيةا

 .ةختصر م  حليةمر مالية  هي قوائم  المالية   ائمحيث أن هذه القو   كات حسب أحكام قانون الشر   القانونية  الحتياطاتا  كة باقتطاعلم تقم الشر 
 
 
 ه  كمنقد وما في حال (7)
 
 :مما يلي ة  المختصر حلية  المر ة التدفقات النقدية  في قائم هرنقد وما في حكمه الظاتكون الي
   آذار  31في   المنتهية  للثالثة أشهر 
 2021  2020 
 دينــــار  ـــاردينـ 
 مدققــة(  )غير  مدققــة(  )غير 
    

 52,518  92,918 نقد وارصدة لدى البنوك
 (39,476,955)  (51,818,995) بنوك دائنة*

 (51,726,077)  (39,424,437) 
 
وتحمــل    دينــار  74,600,000ها  ر قــدوك محليــة بســقو   عــدة بنــ كة مــن  ة الممنوحــة للشــر تســهيالت االئتمانيــ صــيد اليمثــل هــذا البنــد ر  * 

 .ا  وي٪ سن4,99فائدة وعمولة    متوسط سعر
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 ت ذات عالقةجها ( 8)
 

م فيها مالك كات التي هة والشر يفة وأعضاء مجلس اإلدار كات الحلكة األم والشر ن والشر ئيسييلر ات ذات العالقة المساهمين اتمثل الجه
 كة. ة الشر من قبل إدار   المعامالت ه  وط المتعلقة بهذر والش  ن. يتم اعتماد األسعارئيسيير 
 

 : ةالمختصر   حليةز المالي المر كة في قائمة المر الظاهر ذات عالقة    ات جهصدة مع  فيما يلي ملخص األر 
 

 
 آذار  31

2021  
كانون األول    31

2020 
 دينــــار  دينــــار 
 مدققــة( )  مدققــة(  )غير 
    

 -  65,349 كة شقيقة()شر دة المسؤولية  ائية محدو بر كة صناعة المعدات الكهستحقة الى شر مبالغ م

 6,213  - كة شقيقة( )شر دة المسؤولية  دو ائية محبر كة صناعة المعدات الكهشر   من ستحقة  مبالغ م
 250,644  581,823 ( كة األمباء المساهمة العامة المحدودة )الشر ر كة توزيع الكهشر الغ مستحقة الى  مب
 647,172  256,857 
 

 :ةالمختصر   ةحليلمر ا  الدخل الشامل  ة بقائمةفيما يلي ملخص المعامالت مع جهات ذات عالقة الظاهر 
   آذار  31ية في لمنتها  هرأشللثالثة   
 2021  2020 
 دينــــار  ــاردينــ 
 ة(مدققــ  غير)  مدققــة(  )غير 
    

 -  118,885 كة شقيقة()شر دة المسؤولية  ائية محدو بر صناعة المعدات الكهكة  شر   –يات مشتر 
 63,557  559,358 كة األم(محدودة )الشر الباء المساهمة العامة  ر كهكة توزيع الشر   –يات مشتر 

 
 كة:للشر   ياالعل  ة التنفيذيةى( اإلدار ت ومنافع اخر مكافآو   واتبر )فيما يلي ملخص لمنافع  

   آذار  31لمنتهية في ا  للثالثة أشهر 
 2021  2020 
 دينــــار  دينــــار 
 مدققــة(  )غير  (مدققــة  )غير 
    

 82,716  78,743 ب ومكافآت ومنافع أخرى تروا
 62,100  62,100 اء مجلس االدارة فآت رئيس وأعضتنقالت ومكا

 140,843  144,816 
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 لة تمات محالتزام  ( 9)
 

 -ت واعتمادات  كفاال
 
 1,268,479لغ مستندية بمب ت اعتماداو ت بنكية التزامات محتملة تتمثل في كفاال المختصرة حليةمر ال يخ القوائم الماليةكة بتار لى الشر ع 

 .(دينار  1,967,562: 2020كانون األول    31)  ردينا
 
 –ضايا  الق
 

ة أي إدار طاتها، وبر ونية متعلقة بنشال في مطالبات قانتتمث دينار 1,072,890لقضايا بمبلغ دد من امدعى عليها في ع  كةإن الشر 
 لمواجهة االلتزامات التي قد تنجم عن تلك ا   ك 1,055,811بالغ لواا ضايها القانوني فإن المخصص المأخوذ لهذه القكة ومستشار الشر 

 طالبات.والم  اضايالق
 

 –وطنية  باء ال الكهر   كةمع شر   خالف
 

كة  الشر  ةإدار  وتعتقد ق في فوائد التأخيرفر والذي يمثل  ينارد 728,275بمبلغ  (كة بالطاقةمزود الشر )طنية لو باء اكة الكهر ب شر تطال
يم عن هيئة تنظ ةالصادر  فة الجملة(تعر ئية )ابهر فة الكد بالتعر كة أية التزامات وفقا  لما ور شر التب على ر لن يت هبأن وني ها القانومستشار 

 فين.طبيق من قبل الطر لتمعادن والملزمة باالطاقة وال
 
 
 ةالفتر  ةخسار   حصة السهم من (10)
 آذار  31المنتهية في   ثة أشهرللثال 
 2021  2020 
 ة(مدققــ  )غير  (قــةمدق  )غير 
    

 (1,927,185)  (2,857,170) الفترة )دينار(  رةخسا
 8,000,000  8,000,000 د االسهم )سهم(دلمتوسط المرجح لعا

    
 لس / دينارف  لس / دينارف 
    

 (241/0)  (357/0) الفترة  سارةخوالمخفضة للسهم من  سية  الحصة األسا
 
 
 مساهمينال  باح موزعه علىأر  (11)
 

: 2020) دينار 4,000,000توزيع مبلغ على  2021 يسانن 25خ يللمساهمين في اجتماعها العادي المنعقد بتار  ة العامةلهيئت اوافق
 ٪(.45:  2020أس المال المكتتب به والمدفوع )٪ من ر 50بنسبة  2020باح عام ن ار باح على المساهمين ع ( كأر دينار  3,600,000

 
 
 كةلى الشر عه  وأثر   (19  -يد  ونا )كوفكور   وسير فا  انتشار  (12)
 

( على االقتصاد العالمي وقطاعات األعمال المختلفة وما رافق ذلك من قيود 19 -نتيجة استمرار تأثير فيروس كورونا )كوفيد 
، تقوم اإلدارة بمراقبة اعمال الشركة والمخاطر التي تتعرض لها بشكل مستمر، وتحديدا توفير وإجراءات فرضتها الحكومة األردنية

لم يحدث  لم ينتج عن جائحة فيروس كورونا تأثير جوهري على نشاطات الشركة حيث  الالزمة لالستمرار بأعمالها.ة يالسيولة النقد
   على كميات استهالك المشتركين للكهرباء او على انماطهم االستهالكية.تغيير جوهري  

 


