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 تقرير مدقق الحسابات المستقل  

 الى مساهمي شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
   المملكة األردنية الهاشمية  -إربد
 
 
 

 تقرير حول تدقيق القوائم المالية  

 
 الـــرأي 

 
والتي تتكون من قائمة المركز المالي  (  لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية لشركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة )الشركة 

التدفقات النقدية للسنة المنتهية في وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة    2021كانون األول    31كما في  
 ذلك التاريخ وااليضاحات حول القوائم المالية وملخص ألهم السياسات المحاسبية.

 
 2021كانون األول  31في رأينا، إن القوائم المالية المرفقة ُتظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 

 تها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية. وأداءها المالي وتدفقا
 

 أساس الرأي 
 

عن لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق، إن مسؤولياتنا وفقًا لهذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسؤولية مدقق الحسابات  
تقريرنا هذا. نحن مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين )بما في ذلك تدقيق القوائم المالية الواردة في  

معايير االستقاللية الدولية( الصادرة عن المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين باإلضافة إلى متطلبات السلوك المهني 
األردن، وقد التزمنا بمتطلبات السلوك المهني ومتطلبات المجلس الدولي لمعايير السلوك    االخرى المالئمة لتدقيق القوائم المالية في 

 المهني للمحاسبين. لقد قمنا بالحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة و توفر أساسًا إلبداء الرأي.
 

 امور التدقيق الهامة 
 

  ان أمور التدقيق الهامة هي تلك األمور التي وفقًا الجتهادنا المهني كانت األكثر جوهرية خالل تدقيق القوائم المالية للسنة الحالية. 
حول  لقد تمت دراسة هذه األمور ضمن اإلطار الكلي لتدقيق القوائم المالية إلبداء رأينا حول هذه القوائم المالية وال نبدي رأيًا منفصاًل  

 ذه األمور. تم وصف إجراءات التدقيق المتعلقة بكل امر من األمور المشار اليها ادناه.ه
 

لكافة األمور المتعلقة بذلك. بناء  لقد قمنا بالمهام المذكورة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات والمتعلقة بتدقيق القوائم المالية، باإلضافة
تم تصميمها لالستجابة لتقييمنا لمخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية. ان نتائج   عليه فأن تدقيقنا يشمل تنفيذ اإلجراءات التي 

إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات المتعلقة بمعالجة األمور المشار اليها ادناه، توفر أساسا لرأينا حول تدقيق 
 القوائم المالية المرفقة.

 



 

 عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية 

 

 

 
 االعتراف باإليرادات )التعرفة( :  1امر التدقيق الهام  

 حول القوائم المالية.  32إن اإليضاحات المتعلقة باإليرادات قد تم اإلفصاح عنها في إيضاح رقم  
 امر التدقيق الهام 

قمنا باعتبار إيرادات مبيعات الطاقة كأمر هام للتدقيق نظرًا لحجم  لقد 
إيرادات مبيعات الطاقة والناتجة عن مبيعات الطاقة للمشتركين حسب 
اإليرادات   هذه  قياس  بدقة  المتعلقة  الجوهرية  المخاطر  إن  الشرائح. 

بلغت اإليرادات   مرتبطة بأنظمة إصدار الفواتير واحتساب اإليرادات.
 دينار.  266,690,777مبلغ   2021قة لسنة  المتحق

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

لالعتراف   الشركة  بتلك تتبعها  االلتزام  ومدى  باإليرادات 
السياسات وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية. باإلضافة لذلك،  
والقياس   االكتمال  حول  الداخلي  الرقابة  نظام  بدراسة  قمنا 
والحدوث لإليرادات التي تم االعتراف بها بما في ذلك التسويات 

ال اجراءات  ودراسة  النقدية  والمقبوضات  المبيعات  رقابة  بين 
لنظام اصدار الفواتير. وقد قمنا باختيار واختبار عينة من قيود 
باإليرادات.  واالعتراف  التسجيل  صحة  من  للتأكد  المبيعات 
وبعد  قبل  الفترة  خالل  عينة  باختيار  قمنا  ذلك،  الى  باإلضافة 
االعتراف   كان  إذا  لتقييم  وذلك  المالي،  المركز  قائمة  تاريخ 

الفت  في  تم  قد  الصحيحةباإليرادات  بدراسة   .رة  ايضًا  وقمنا 
 تفصيلية لتحليل هامش الربح وااليرادات بشكل شهري.

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

 امر التدقيق الهام 
من  الكثير  يتطلب  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  مخصص  إن 
كبير  عدد  الشركة  لدى  المخصص.  كفاية  مدى  لتحديد  االجتهاد 

ويشم المشتركين  من  من ومتنوع  يزيد  قد  مما  والشركات  األفراد  ل 
تقوم الشركة   مخاطر عدم وفاء هذه الجهات بالتزاماتها تجاه الشركة

(  9بتطبيق الطريقة المبسطة من معيار التقارير المالية الدولي رقم )
المالية“ الذمم   ”األدوات  على  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  لتسجيل 

دراسةةالمدين بإعداد  الشركة  قامت  التاريخية   .  الخبرة  إلى  تستند 
المستقبلية  العوامل  االعتبار  بعين  األخذ  مع  االئتمانية  للخسارة 

 والبيئة االقتصادية. 

 كيف تم معالجة أمر التدقيق المهم
 تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها:

 
الخسائر  - مخصص  احتساب  على  اإلدارة  من  الحصول 

 سنة المالية ومراجعتها.االئتمانية المتوقعة كما في نهاية ال 

نموذج   - في  المستخدمة  والمعلومات  المدخالت  فحص 
 الخسائر االئتمانية المتوقعة. 

ومعقولية   - مالءمة  مدى  واالجتهادات تقييم  التقديرات 
المستخدمة من قبل االدارة في احتساب مخصص الخسائر 
من   المبسطة  الطريقة  مع  يتوافق  بما  المتوقعة  االئتمانية 

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

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

 امر التدقيق الهام 
للموظفين إن   الخدمة  نهاية  تعويض  مخصص  احتساب  عملية 

اعتبار  تم  المخصص.  كفاية  لتحديد  االجتهاد  من  الكثير  تتطلب 
للتدقيق نظرًا  مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين امرًا هامًا 
الخبرات  إلى  باإلضافة  واالجتهادات  والتقديرات  المخصص  لحجم 

تعويض مخصص  مبلغ  لتحديد  المطلوبة  الخدمة   التقنية  نهاية 
 للموظفين. 

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

لتقييم مخصص تعويض نهاية التقييم المستخدمة من قبل االدارة  
تقييم  التدقيق  إجراءات  تضمنت  كما  للموظفين.  الخدمة 
الى  باإلضافة  معقوليتها  ومدى  الهامة  اإلكتوارية  االفتراضات 

 بما فيها إعادة االحتساب.  كفاية مخصص تعويض نهاية الخدمة



 

 عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية 

 

 

 

 
 2021األخرى الواردة في التقرير السنوي للشركة لعام المعلومات 

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

المتوقع ان يتم تزويدنا بالتقرير السنوي للشركة ل لتاريخ تقريرنا حول    2021عام  هي المسؤولة عن المعلومات األخرى. من  الحقًا 
 إن رأينا ال يشمل المعلومات األخرى وإننا ال نبدي اي تأكيد حول المعلومات األخرى.  القوائم المالية.

 
إن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى عند الحصول عليها، فيما إذا كانت المعلومات األخرى تتعارض جوهريًا مع القوائم المالية 

 من معرفتنا خالل عملية تدقيق القوائم المالية.  أو 
 

 مسؤولية اإلدارة والمسؤولين المكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية  
 

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

 
صاح عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية بما في كما أن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة واإلف

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.

 
 شراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة. إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اال

 
 مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق القوائم المالية 

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

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

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

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

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

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

 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. 



 

 عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية 

 

 

 

 
 تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية و االيضاحات المتعلقة بها التي قامت بها االدارة.  •

 
التوصل الى نتيجة حول مالءمة استخدام االدارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة، وبناءًا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها،  •

اك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك كبيرة حول قدرة الشركة على االستمرار. و اذا ما وفيما إذا كان هن
توصلنا الى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى ايضاحات القوائم المالية ذات الصلة أو تعديل رأينا 

استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع   اذا كانت هذه االيضاحات غير كافية. إن 
 ذلك فإن األحداث او الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركة في اعمالها كمنشأة مستمرة.

 
ما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعامالت تقييم العرض العام لهيكل القوائم المالية ومحتواها بما في ذلك االيضاحات حولها وفي •

 واألحداث التي تحقق العرض العادل. 
 

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

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

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

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

التعليمات  نا نقدم وصف عن هذه األمور في تقرير التدقيق اال اذا كان القانون أو للفترة الحالية والتي تمثل أمور التدقيق الهامة. ان
تمنع اإلفصاح عن ذلك االمر، او في حاالت نادرة جدا والتي بناءًا عليها ال يتم االفصاح عن ذلك االمر في تقريرنا الن العواقب 

 السلبية المتوقعة لإلفصاح قد تفوق المنفعة العامة الناتجة عنه.
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية 
 

المرفقة ونوصي  المالية  البيانات  الجوهرية مع  النواحي  كافة  من  وتتفق  منظمة بصورة أصولية،  الشركة بسجالت محاسبية  تحتفظ 
 الهيئة العامة بالمصادقة عليها. 

 
 األردن  /إرنسـت ويونــغ

 
 

 وضاح عصام البرقاوي 
 591ترخيص رقم  

 عمان  –  المملكة األردنية الهاشمية
2022  آذار 17
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 ة ودحدالعامة الم  مةالمساه  محافظة اربداء  هربك  شركة
 لماليلمركز اا  مةقائ
 2021ون األول  كان  31ا في  كم

 لمالية ئم اواهذه الق  من   تجزأيال    ا  ءجز   38قم  ر   ىإل  1قم  تعتبر اإليضاحات المرفقة من ر 

 
 2020  2021  إيضاحات  

 دينــــار  دينــــار   الموجودات 
      -  موجودات غير متداولة

 129,652,780  131,692,317  3 ممتلكات ومعدات 
 85,774,811  89,417,232  5 فلريموجودات مساهمات المشتركين وفلس ا

 41,358  46,365  6 قضايا التعارضات  دفوعات م
 536,085  435,570  4 حق استخدام أصول
 7,017,111  5,015,794  7 مشاريع تحت التنفيذ 
 7,037,427  6,038,970  9 مخزون استراتيجي 

 1,819,336  2,271,143  22 موجودات ضريبية مؤجلة
 286,719  286,719  8 يمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالق  ةيلموجودات ما

   235,204,110  232,165,627 

      -  موجودات متداولة
 93,153,859  131,479,367  10 ذمم مدينة 

 3,852,066  4,361,287   أرصدة مدينة أخرى 
 3,403,246  4,282,030  9 مخزون 

 1,406,682  83,141  11 نقد وأرصدة لدى البنوك 

   140,205,825  101,815,853 

 333,981,480  375,409,935   مجموع الموجودات  
      

      حقوق الملكية والمطلوبات 
     12 -  يةالملكحقوق  

 8,000,000  10,000,000   رأس المال المدفوع 
 2,210,264  2,500,000   إحتياطي اجباري 
 638,778  638,778   إحتياطي اختياري 

 8,685,775  9,298,282   أرباح مدورة

 19,534,817  22,437,060   مجموع حقوق الملكية 
      

      -  المطلوبات
      مطلوبات غير متداولة 

 85,774,811  89,417,232  5 ريفمطلوبات مساهمات المشتركين وفلس ال
 413,306  333,106  4 طويلة األجل  التزامات عقود ايجار

 6,001,940  4,948,446  13 مشتركين مقبوضة مقدما   مساهمات 
 78,122  -  14 فائض مساهمات المشتركين

 4,853,868  6,522,723  15 مخصص تعويض نهاية الخدمة 
 15,555,560  18,666,670  16 االجل   قرض طويل

 51,752,452  55,144,284  17 تأمينات نقدية للمشتركين 

   175,032,461  164,430,059 

      مطلوبات متداولة 
 92,729,780  107,482,523  18 ذمم دائنة 

 3,111,110  -  16 الجزء المتداول من قرض طويل األجل 
 2,228,849  4,169,471   مصاريف مستحقة

 138,139  124,902  4 التزامات عقود ايجار قصيرة األجل
 6,538,938  9,083,636  19 أرصدة دائنة أخرى 

 39,682,671  51,611,016  20و11 بنوك دائنة 
 270,685  78,122  14 فائض مساهمات المشتركين

 1,893,659  1,891,688  21 مختلفة  مخصصات 
 3,422,773  3,499,056  22 مخصص ضريبة الدخل 

   177,940,414  150,016,604 
 314,446,663  352,972,875   مجموع المطلوبات 

 333,981,480  375,409,935   الملكية والمطلوبات حقوق  وع  مجم



 المحدودة   امةع ال  اهمةربد المسا  شركة كهرباء محافظة
 املالدخل الشقائمة  
 2021ل  ن األووكان  31ي  ف  ةنتهيلما  للسنة

 هذه القوائم المالية   من   ال يتجزأ  ا  جزء  38رقم    إلى  1قم  قة من ر فلمر احات  ضايتعتبر اإل

 

 
 2020  2021  إيضاحات  

 رـــانـدي  دينــــار   

      

 252,928,973  266,690,777   مبيعات الطاقة

 (205,372,663)  (217,102,549)   تكلفة شراء الطاقة

 47,556,310  49,588,228  24 اجمالي الربح 

      

 2,356,684  464,021  25 بالصافي  ،تشغيلية أخرى  دات إيرا
 ( 22,899,109)  ( 25,015,499)  26 عموميةمصاريف إدارية و 

 ( 10,575,276)  ( 11,423,951)  27 استهالكات واطفاءات 

 (1,185,147)  (1,182,430)  10 مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
 (199,790)  (788,154)  9 ون بطيء الحركةمخز   مخصص

 15,053,672  11,642,215   الربح من النشاط األساسي

      

 3,200,353  3,313,806  29 ايرادات األنشطة غير األساسية 
 3,752,845  4,529,553   نارة إيرادات فوائد تأخير تسديد فواتير اإل

 (1,039,986)  (791,944)  30 مصاريف األنشطة غير األساسية 

(228,864,3)   تكاليف تمويل   (3,040,150) 
 (7,245,581)  (4,731,120)   ة اقلطتسديد فواتير اير ختأ دائفو مصاريف  

 (4,372,519)  (1,165,933)   األساسيةمن االنشطة غير  الخسارة  

      

 10,681,153  10,476,282   قبل الضريبة  سنةربح ال

 (2,925,917)  (3,574,039)  22 ضريبة الدخل

 7,755,236  6,902,243   ربح السنة 

 -  -   مل األخرى االشخل  بنود الد

 7,755,236  6,902,243   سنةامل للالشالدخل  مجموع  

      

 فلـس / دينـار  فلـس / دينـار   
 776/0  690/0  31 سنةساسية والمخفضة من ربح الحصة السهم األ

 



 دة دو مة المحامة الع اهالمس  بدظة ار محاف  رباءكه  شركة
 التغيرات في حقوق الملكية قائمة  

 2021كانون األول    31في    هيةتسنة المنلل

 لية ئم الماالقو ه اذهن  م  ال يتجزأ  ا  زءج  38م  إلى رق  1رقم  من  فقة  المر   تاإليضاحتعتبر ا

 

 

 
 رأس المـال 
 المدفــوع 

 
 ي إحتياطي اجبار 

 
 اختياري إحتياطي 

 
 أرباح مدورة

   مجمــوع 
 لكية مال وق قح

 دينـــار   نـــار ي د  دينـــار   نـــار ي د  دينـــار  
2021  -          

 19,534,817  8,685,775  638,778  2,210,264  8,000,000 2021الرصيد كما في أول كانون الثاني  
 6,902,243  6,902,243  -  -  - مجموع الدخل الشامل للسنة 

 -  ( 289,736)  -  289,736  - (12)إيضاح  المحول إلى االحتياطي االجباري 
 -  ( 2,000,000)  -  -  2,000,000 ( 12رفع رأس المال )إيضاح 

 ( 4,000,000)  ( 4,000,000)  -  -  - ( 12)ايضاح  توزيعات أرباح
 22,437,060  9,298,282  638,778  2,500,000  10,000,000  2021كانون األول  31الرصيد كما في 

          
2020  -          

 15,379,581  4,530,539  638,778  2,210,264  8,000,000 2020ي أول كانون الثاني  كما ف يدالرص
 7,755,236  7,755,236  -  -  - سنة لل مجموع الدخل الشامل

 ( 3,600,000)  ( 3,600,000)  -  -  - ( 12)ايضاح  توزيعات أرباح
 19,534,817  8,685,775  638,778  2,210,264  8,000,000 2020كانون األول  31الرصيد كما في 

 



 مة المحدودة الع ا  مةالمساهد  شركة كهرباء محافظة ارب
 دية التدفقات النقة  قائم

 2021ن األول  كانو  31ي  ف  ةنتهيلسنة المل

 هذه القوائم المالية   من   ال يتجزأ  ا  جزء  38رقم    إلى  1قم  قة من ر فلمر حات ااض يتعتبر اإل

 
 2020  2021 ايضاح  
 نــــاريد  دينــــار  

     األنشطة التشغيلية 
 10,681,153  10,476,282  ضريبة ة قبل الن السح بر 

     :على تعديالت
 (34,787)   (20,359)   بيع ممتلكات ومعدات  أرباح
 (68)   (39)   بنكية فوائد  ات إيراد 

 (3,752,845)   (4,529,553)   ر تسديد فواتير اإلنارة وائد تأخيإيرادات ف
 3,040,150  3,486,228  ينة د مد ائو ف

 7,245,581  4,731,120  ر الطاقة سديد فواتيئد تأخير ت افو  يف مصار 
 1,000,000  2,654,054  مخصص تعويض نهاية الخدمة 

 10,692,315  11,549,291  إستهالكات واطفاءات 
 100,515  100,515  ام األصول حق استخد إستهالكات 

 45,436  38,563  تكاليف تمويل عقود اإليجار 
 199,790  788,154  ة كالحر  مخزون بطيء مخصص 
 1,185,147  1,182,430  انية متوقعة خسائر ائتممخصص  

 ( 270,685)   ( 270,685)   ين المشتركإطفاء فائض مساهمات 
 441,031  149,714  مختلفة  مخصصات

     تغيرات رأس المال العامل:
 430,342  793,199  مخزون 

 47,490,434  (34,978,385)   ذمم مدينة 
 223,399  ( 509,221)   رى خأ ة نيمد أرصدة 

 8,526,393  9,184,991  مساهمات مشتركين مقبوضة مقدماً 
 2,658,078  3,391,832  لمشتركين لتأمينات نقدية  

 (58,297,016)   10,021,623  ذمم دائنة 
 (1,012,582)   4,554,420  مصاريف مستحقة وارصدة دائنة أخرى 

 ( 615,781)   ( 985,199)   فوع تعويض نهاية الخدمة المد   صصمخ
 ( 125,383)   ( 185,019)   مدفوعة ختلفةممخصصات 

 ( 880,158)   (3,949,563)   ضريبة الدخل المدفوعة 
 28,970,459  17,674,393  ألنشطة التشغيلية من ا ة لنقديا  اتصافي التدفق 

     
     األنشطة االستثمارية 

 (10,468,340)   (13,552,471)   عدات شراء ممتلكات وم
 (10,764)   (24,364)   قضايا التعارضات عات و فمد

 (9,316,044)   (9,682,828)   مشاريع تحت التنفيذ 
 39,982  20,673  حصل من بيع ممتلكات ومعدات متلا

 68  39  د بنكية مقبوضة ت فوائإيرادا
 (19,755,098)   (23,238,951)   رية في األنشطة االستثما ة المستخدم ة النقدي اتق التدفصافي 

     
     األنشطة التمويلية 

 (3,111,110)   -  مدفوع ض طويل األجل ر ق
 (3,956,113)   (4,056,604)   وعة فمد توزيعات ارباح للمساهمين

 (3,063,959)   (3,498,724)   مدينة مدفوعة بنكية فوائد  
 ( 121,000)   ( 132,000)   ة  مدفوع وتكاليف تمويل عقود إيجار التزامات

 (10,252,182)   (7,687,328)   ة التمويلية في األنشط ة المستخدم ة النقدي اتلتدفق ا في اص
     

 (1,036,821)   (13,251,886)   ما في حكمه و قد في الن النقص صافي 
 (37,239,168)   (38,275,989)   في بداية السنة النقد وما في حكمه 

 (38,275,989)   (51,527,875)  11 لسنة النقد وما في حكمه في نهاية ا 
 



 حدودة مالامة  لمساهمة الع ا  كهرباء محافظة اربدشركة  
 ية لقوائم الماالإيضاحات حول  

 2021ألول  كانون ا  31  ما فيك

- 1 - 

 
 ــام عـــ ( 1)
 

لصناعة والتجارة  وسجلت الشركة لدى وزارة ا  1957كشركة مساهمة عامة محدودة عام  )"الشركة"(  ركة كهرباء محافظة اربد  تأسست ش
 .1964شباط    27يخ  ( بتار 17لمساهمة العامة تحت رقم )في سجل الشركات ا

 
األ المملكة  حكومة  خالل  قامت  الهاشمية  الخ  ،2008  عامردنية  مبادرات  ابموجب  ببيع  لمتعلقةصخصة  الكهربائي،  كامل    بالقطاع 

البالغة الخاصة  ركةالش  مالرأس ٪ من  55ر4  حصتها  المساهمة  الطاقة  المملكة الستثمارات  كهرباء  كهرباء  إلى شركة  قامت شركة   .
ة  المساهم هرباء  الى شركة توزيع الك  ةكر شلي اببيع كامل حصتها ف  2009اصة خالل عام  المملكة الستثمارات الطاقة المساهمة الخ

 العامة المحدودة. 
 

ال الطاقة  بتوزيع  القيام  الشركة  غايات  أهم  للمست  ائيةبكهر من  بالتجزئة  منطقة وتزويدها  الواقعين ضمن  األردنية المم  شمال  هلكين  لكة 
صلت التي ح  ربائيةوتزويد الطاقة الكه  عيز و تصة  بموجب رخ  يد بالتجزئة. يتم التزو ة )محافظات إربد وجرش وعجلون والمفرق(يالهاشم

 اريخ. الت  كذل  سنة من   25وهي صالحة لمدة    2008 حزيران   30الشركة عليها بتاريخ  

 

العامة في اجتماعها غير العادي بتا الهيئة  دينار عن طريق   2,000,000كة بمبلغ  أس مال الشر ة ر دزيا  2021اب    25ريخ  قررت 
أس رفع ر   إجراءات قد تم استكمال  هذا و   .دينار  10,000,000ليصبح رأس مال الشركة  يد األرباح المدورة  لزيادة من رصمبلغ ارسملة  

 . 2021اب    31يخ  مراقبة الشركات بتار   ئرة المال لدى دا
 

الما القوائم  القوائم  يتم توحيد  للشركة مع  المحدلية  العامة  المساهمة  الكهرباء  )الشركة األم( ويتم توحيدها مع المالية لشركة توزيع  ودة 
 ائية(.م النهركة األمان االجتماعي )الشضلل  ةملعا المؤسسة ا

 
موافقة الهيئة  وائم المالية هذه الق وتتطلب  ، 2022 اذار  16 بتاريخته المنعقدة دارة في جلساإلمجلس  قبل القوائم المالية من  هذه  تم إقرار

 . العامة للمساهمين 
 
 
 قوائم المالية أسس إعداد ال ( 2-1)
 

 .ليةمجلس معايير المحاسبة الدو   عن الصادرةلية  ية الدو المال  عايير التقاريرلم  ا قفو   كةشر للتم إعداد القوائم المالية  
 

 تظهر والتي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر    تثناء الموجودات الماليةدأ الكلفة التاريخية باسالمالية وفقًا لمبتم إعداد القوائم  
 . ةيالالمبالقيمة العادلة بتاريخ هذه القوائم  

 
 .شركةلل  يةئيسار القوائم المالية والذي يمثل العملة الر ملة إظهي هو ع إن الدينار األردن 

 



 دة لمحدو ا   ةمة العامساهالم  ربدحافظة اكهرباء م  ركةش
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2021ول  األ   ن انوك  31ي  كما ف
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 التغيرات في السياسات المحاسبية  ( 2-2)
 

األول   ن و ناك 31 لسنة المنتهية فيي اعداد القوائم المالية لمتفقة مع تلك التي اتبعت ف اسبية المتبعة في اعداد القوائم الماليةسات المحان السيا
 :2021انون الثاني ك 1من  قامت بتطبيق التعديالت التالية ابتداءًا  الشركة ناء أن، باستث 2020

 
المالية  ار الدولي إلعداد التقارير  ي تعديالت على المع  :- روضة بين البنوك(وائد المع)سعر الف  IBORالمرحلة الثانية من إصالح  

رير  اتق ال  ار الدولي إلعدادي(، والمع7ار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )يوالمع(،  39محاسبة الدولي رقم )(، ومعيار ال9رقم )
 ( 16ية رقم )ار الدولي إلعداد التقارير الماليلمع( وا 4المالية رقم )

   
مرجع  ب   IBORالفائدة    عند استبدال المرجع المستخدم لتحديد سعر  ارير الماليةالمتعلقة باألثر على التقو توفر هذه التعديالت إعفاءات مؤقتة  

 :لتطبيقات العملية التاليةات ياليعتمد على العائد شبه الخالي من المخاطر. تشمل التعد
 

لفائدة المرجعي كتغييرات قدية والتغيرات على التدفقات النقدية الناتجة عن تغير سعر االتغيرات التعا ليتم التعامل معالتطبيق العملي  •
 وق، في سعر الفائدة المتغير، بما يعادل الحركة على سعر الفائدة في الس

مع استمرارية عالقات التحوط ووصف أداة التحوط  ستخدمة في توثيق عمليات  عريفات المت اليل  تعد  الشركة اإلعفاءات من  تتطلب   •
 مرجع يعتمد على العائد الخالي من المخاطر، عر الفائدة الحالي ب عند استبدال المرجع المستخدم لتحديد س للمجموعةوط التح

و أسعار الفائدة في حال تم  تغير في القيمة العادلة ألا  اطراستخدام سعر فائدة غير محدد تعاقديا، للتحوطات لمخ  للشركة  يجوز •
 خاطر أسعار الفائدة بشكل منفصل.تحديد م

 
 . للشركةة ائم المالي لم يكن لهذه التعديالت أثر جوهري على القو 

 

  التقارير   ادعدإل  تعديالت على المعيار الدولي  -  2021  حزيران  30بعد   19-كوفيد المتعلقة بوباء   يجاراإلو تأجيالت  أتخفيضات  
 ( 16)  رقم  المالية

 

الدو  المحاسبة  معايير  مجلس  في  أصدر  بوباء    2020  أيار  28لية  المتعلقة  اإليجار  تأجيالت  أو  على   -  19-كوفيدتخفيضات  تعديالت 
الدولي   التقاريرالمعيار  )  إلعداد  رقم  للمستأجر   .(16المالية  إعفاءات  التعديالت  هذه  متطلبات    ينمنح  تطبيق  إلعداد   ولي دالار  معي المن 

)التقارير   رقم  المحاس16المالية  التعديالت  حول  ا(  لعقود  تخفيضات  إلبية  اأيجار على  تأجيالت  و ر  يجا إلو  مباشر عن  بشكل  باء  الناتجة 
لكونه  19-كوفيد نظًرا  المستأج حالً .  يختار  قد  عملًيا،  كان  ر    إذا  ما  تقييم  اإليجار  عدم  تأجيالت  أو   19-دفي كو وباء  ب   المتعلقتخفيضات 

 الناتجة عن   اإليجار  دفعاتالمستأجر الذي يقوم بهذا االختيار أي تغيير في    سبيحت أم ال.    اإليجارمن المؤجر يمثل تعدياًل لعقد    ةوالممنوح
بوباء   المتعلقة  اإليجار  تأجيالت  أو  الدولي    19-كوفيدتخفيضات  للمعيار  وفًقا  تغيير  أي  حدوث  بها  يحتسب  التي  الطريقة    إلعداد بنفس 

 .جاري اإللعقد  ، إذا لم يمثل التغيير تعديالً (16رقم ) ةالمالي  ريراتقال
 

قام مجلس   2021  آذار  31، وبتاريخ  19-كوفيدوباء  مرار تأثير  ، ولكن نظًرا الست 2021  حزيران  30كان من المفترض تطبيق التعديل حتى  
 . 2022 حزيران 30تطبيق العملي إلى المعايير المحاسبة الدولية بتمديد فترة  

 
 . 2021ن ساني   1اعتبارًا من على الفترات السنوية هذه التعديالت  تنطبق

 
إذا    العمليا التطبيق  هذ  باستخدام  ة الشرك  تقومسوف  ولكن  ،  19-كوفيد  تخفيضات أو تأجيالت اإليجار المتعلقة بوباءعلى    الشركة   تحصل لم  

 .  خالل فترة التطبيق المسموحة أصبح قابل للتطبيق
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 المحاسبية   سياساتلا  أهم ( 2-3)
 

 ومعدات ممتلكات  
دال . تمثل الكلفة تكلفة استبةالك المتراكم وأي مخصص مقابل التدني في القيمل االستهبعد تنزيفة  لكت بالادعملوات  كاالممتل  يتم إثبات 

إذا استوفت شروط االعترافالممتلكات والمعدات و  التنفيذ طويلة األجل  لمشاريع تحت  اثبات مصروفات    ا.به  تكاليف االقتراض  يتم 
 . ل شاملا  ة الدخلواإلصالح في قائم  الصيانة

 
اس والمالممتلكالك  هتيتم  القسطات  طريقة  باستخدام  األراضي(  )باستثناء  اال  عدات  العمر  مدى  على  باستخدام الثابت  المتوقع  نتاجي 

 النسب التالية: 

  ٪ 

  
 2 مباني

 4 هناجر

 10 مظالت مواقف السيارات 

 33 نيمباتحسينات  

 3 األرضيةشبكات الجهد المتوسط  

 5 يةئ هواال  لتوزيعشبكات ا

 7 عداداتو   ت محوال

 20 أجهزة ومعدات 

 15 سيارات

 9 أثاث ومفروشات 

 10 زة تكييف وأجه  مصاعد

 12 تصاالتأجهزة ا

 20 أجهزة الحاسب اآلليأنظمة و 
 

 لمستهلكة بالكامل. عاد الممتلكات والمعدات اب ست د ايتم استهالك الممتلكات والمعدات حسب النسب أعاله وذلك بع 
 

المم  استرداده من  نلممكا  غلمبالل  يق  عندما  فأي من  الدفترية  إلى  تلكات والمعدات عن صافي قيمتها  قيمتها  يتم تخفيض  القيمة إنه 
 . شاملالممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل ال

 
وطري  االنتاجي  العمر  مراجعة  ماالقة  يتم  سنة  كل  نهاية  في  أن  ستهالك  من  للتأكد  ت الهتسالارة  وفتطريقة  الية  المنانتك  مع  افع سب 

 بأثر حالي ومستقبلي.  ادية المتوقعة من الممتلكات والمعدات وتعدلاالقتص
 

في ح أو خسائر استبعاد  اربة أويتم إدراج أي  تبعاد الممتلكات والمعدات عند بيعها أو عند عدم وجود منافع اقتصادية مستقبلية منهااس  يتم 
 . شامل ئمة الدخل القا
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 ية المير الغ  تادو جمو التدني  
د انخفضت قيمته. إذا وجد أي دليل على ذلك، أو كان هناك دليل بأن األصل قة بتاريخ إعداد التقارير المالية بتقييم فيما إذا شركتقوم ال

  ن كمملل األصمبلغ اتحصيله لألصل. إن    ة بتقييم المبلغ الممكن كر شالوم  لالنخفاض في القيمة، تق  عندما يتطلب إجراء اختبار سنوي 
أعلى ويتم تحديده لألصل الفردي،  ع وقيمته المستخدمة أيهما  صل أو وحدة توليد النقد ناقصُا تكاليف البيلعادلة لألو القيمة اه  هحصيلت

ة.  شركخرى أو موجودات الالناتجة من الموجودات األ  كتلعن  دية داخلية مستقلة إلى حد كبير  إال إذا كان األصل ال يولد تدفقات نق 
يعند لأل   غ لالمب  زو اتجما  أو وحدة  المدرج  يعتبر  صل  الممكن تحصيله،  المبلغ  النقد  تخفيضه توليد  ويتم  منخفضًا  المبلغ   األصل  إلى 

ا باستخدام سعر لقيمة العادلة الحالية لهلة  بلييتم خصم التدفقات النقدية المستق الممكن تحصيله. أثناء تقييم القيمة العادلة المستخدمة،  
قب  خصم اما  يل او   بةيلضر ل  ا  سكع ذي  الحالتقييمات  المحددلسوق  والمخاطر  لألموال  الزمنية  للقيمة  القيية  تحديد  أثناء  لألصل.  مة ة 

السوق في  الحديثة في  المعامالت  البيع، تؤخذ  إذا كانت متوفرة. وإذ  العادلة ناقصًا تكاليف  لاالعتبار  تلكيم  ا    كن ممكنًا تحديد مثل 
التابعة المتداولة أو تسابات بمضاعفات تقييم أسعار أسهم الشركات  ت هذه االح. يتم تثبي ب ساالمن  م ييتقلج اموذخدام نالمعامالت، يتم است

 ات القيمة العادلة المتوفرة األخرى.مؤشر 
 

 مساهمات المشتركينومطلوبات  موجودات  
هذي إظهار  الموجودات تم  تم  ندبي  ف  ه  مع  مستقل  قطاع  هيئة    تعليمات شيا  غير ودات  الموجن  مضها  ر اهظوا  ن ادوالمعطاقة  التنظيم 
 مساهمات المشتركين وبنفس القيمة.  بند مطلوباتبات  يقابلها في جانب المطلو تي والموجودات مساهمات المشتركين    بندلمتداولة تحت  ا
 

بنسبة   المشتركين  استهالك موجودات مساهمات  إطفاء  ياسنو   ٪ 4يتم  ب ابلة  المق  المشتركين   تهمامسامطلوبات    ويتم  بة س نالس  نفلها 
 . األداء المالي للشركة  ال تؤثر على  ث يبح
 

 موجودات فلس الريف 
متداولة تحت  الكهرباء الى المناطق الريفية ويتم اظهارها ضمن الموجودات غير ال شبكات تية لتمديد البند موجودات البنية التحيمثل هذا 

هيئة تعليمات  مع    وذلك تمشيافس القيمة  بنو   فيالر   سفل  ات بمطلو د  بنات  لها في جانب المطلوبيف والتي يقابفلس الر   ت داو وجم  بند
هذا ويتم توزيع تكلفة تلك المشاريع ما بين موجودات فلس الريف والممتلكات    .بنودبشأن اظهار تلك ال  دن الطاقة والمعاتنظيم قطاع  

 .ادن الطاقة والمعظيم قطاع  نت  يئة والمعدات وفقًا لتعليمات ه 
 

ال تؤثر على   يث بح فلس الريف المقابلة لها بنفس النسبة    مطلوبات   إطفاءويتم    ،سنويا  ٪ 4سبة  نبف  لريا  ت فلسوجودايتم استهالك م
 . الي للشركةاألداء الم

 
 قضايا التعارضات   مدفوعات

  أو  مكهأمال ء فوق ء مرور خطوط الكهرباالتي لحقت بهم من جرا ارضر المبالغ المدفوعة للمواطنين وذلك تعويضا عن األ يمثل هذا البند
 .الطاقة والمعادن قطاع    تنظيم  المقرة من قبل هيئة  سنويا حسب الممارسة  ٪ 10بنسبة   تلك المدفوعات  تم اطفاء، هذا ويأخرى   رارأض  ةيأ
 

 مشاريع تحت التنفيذ
يذ فن تلات  تح  ع يار المش  تهالكمباشرة.  وال يتم اسمعدات والمصروفات اللواات  تظهر المشاريع تحت التنفيذ بالكلفة وتتضمن كلفة اإلنشاء

 دات المتعلقة بها لتصبح جاهزة لالستخدام. ل الموجو ين اكتماال حإ
 

 اآلخر لدخل الشامل  لة من خالل االقيمة العادبدات مالية  جو مو 
ء ناقت الريف اا مصاالعادلة مضافًا اليهالشراء بالقيمة    ند ع  رخآلاالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  بمالية  الموجودات  تسجيل اليتم  
القيمة العادلة الناتج عن   ير في التغ   هحقوق الملكية بما فيلعادلـة، ويظهر التغير في القيمة العادلة ضمن  لقيمة احقًا باها المتقيي  داعوي

بالعمالت االجنبية، النقدية  ح أو ألرباا  تسجيلزء منها يتم  ت أو جهذه الموجودا  يعل بوفي حا  فروقات تحويل بنود الموجودات غير 
حقوق ذلك ض  ة عن جتانالر  ائخسال ويتم تحويل رصيد  الملكي  من  االرباح  مبالالموجودات  تقييم    احتياطي ة  الى  مباشرة  والخسائر  اعة 

 . الشامل   ل قائمة الدخلالمدورة وليس من خال
 

 مل. الشا  قائمة الدخلوزعة في  رباح الماأل  تسجيل ميتا و ودات الختبار خسائر التدني هذال تخضع هذه الموج
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 لة  د اع المة  يقلا
نتظمة بين المشاركين في السوق في لتحويل التزام في معاملة معر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو المدفوع  دلة هي السلقيمة العاا  ن إ

 : في   إما  تحدث أو لتحويل االلتزام    معاملة لبيع األصللا  بأن على افتراض   العادلة  ياس القيمةتاريخ قياس القيمة العادلة. يستند ق 
 
 تزام، أوصل أو االلأللرئيسي  لاق  السو  -

 فضياًل لألصل أو االلتزام في غياب السوق الرئيسي، في األسواق األكثر ت -
 

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

تسعير األصل أو االلتزام،  عند    السوق كون في  ر المشا  اهدمخ يستتي  ال  اضات فتر االلتزام باستخدام اال  العادلة لألصل أو  مةلقييتم قياس ا
 لحتهم االقتصادية.ن في السوق يتصرفون حسب مصمع افتراض أن المشاركي

 
باستخدام األصول في   يد منافع اقتصادية لتو لى  إن قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي يأخذ في االعتبار قدرة المشارك في السوق ع 

 استخدام لها.  خر في السوق يمكنه استخدام األصول في أعلى وأفضلارك أا لمشيق بيعهر و عن طأ  هامخدااستضل  وأف  أعلى 
 

مثل للمدخالت  األام  أساليب التقييم التي تناسب الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، واالستخد  ركةالشتستخدم  
 . ةلملحوظا  يرغ ت  دخالالمدام  استخحوظة المعنية وتقليل  المل
 

المالية يتم تصنيفها ضمن التسلسل الهرمي   القوائم اإلفصاح عنها في  والمطلوبات التي تقاس قيمتها العادلة أو يتملموجودات إن جميع ا
 يمة العادلة ككل. ألساسية لقياس القات  خالللقيمة العادلة ومبينة كما يلي استنادًا ألقل مستوى من المد

 
 ة. ألسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثللة في االمتداو و ة  دلعمالير  غ   ارسعألا : ول ى األمستو ال

العادلة المسجلة ملللتقي  أساليب  المستوى الثاني: القيمة  التي لها تأثير جوهري على  حوظة، بشكل  يم حيث تكون جميع المدخالت 
 .غير مباشر  أو شر  مبا

الالقي  هري علىو أثير جت  هالت  دخالم مستخديم تأساليب تقي لث:ى الثاالمستو  السوق مة  بيانات  إلى  تستند  التي ال  المسجلة  عادلة 
 لملحوظة. ا

 
 مخزون 

  يمة المتوقعقالفي إن صا بسعر الكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح وصافي القيمة المتوقع تحقيقها أيهما اقل.المخزون   يتم تسعير 
 لبيع. يف اتكالحًا منه و ة مطر يداتياالع روف  الظفي    توقعقها هي سعر البيع المتحقي

 
 ذمم مدينة  

عمر أدوات الدين. قامت الشركة ئتمانية المتوقعة على كامل  ص للخسائر االبعد تنزيل مخصي  تورة األصلبمبلغ الفا الذمم المدينة    تدرج 
الخبر  الى  تستند  دراسة  ابإعداد  االتة  للخسائر  بريخية  األخذ  مع  العتبااالععين  الئتمانية  ب  ة ستقبليملا  واملر  والبيئة  دين المالخاصة  ين 

 صيلها. ا ال يكون هناك احتمال لتحتشطب الديون المعدومة عندماالقتصادية.  
 

 النقد وما في حكمه  
 القيمة.  اطر التغير في خم  ضمن بحيث ال تت  الظاهرالبنوك  لدى  و   وما في حكمه النقد في الصندوق   النقد  يشمل

 
الالتدمة  قائ  إعداد   لغرض البنوك بعد تنزيل أي  مهوما في حك  د النق   نإف  ةينقد فقات  النقد في الصندوق ولدى  البنوك شتمل على  رصدة 
 الدائنة.

 
 االقتراض   ليفتكا 

رسملة   يتطلب تتم  والذي  أصل  إنتاج  أو  إنشاء  أو  بشراء  المتعلقة  المباشرة  االقتراض  طوير لض با  تكاليف  فترة  جاهزًا ورة  ليصبح  لة 
رة التي تكبدت ل. إن تكاليف االقتراض األخرى تدرج كمصروفات في الفتصاليف ذلك األكمن ت  ءز ج ك  عيلب هدف او للمستم اخدالالست

 . وضقر تلك الفيما يتعلق بالحصول على    شركةتكاليف االقتراض من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها ال  فيها. تتكون 
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 قروض 

 
ة بعد االعتراف األولي، تقاس القروض بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. ويتم االعتراف باألرباح والخسائر في قائم

ار باعتبأة  مطفعند سداد المطلوبات، وهكذا خالل عملية حساب اإلطفاء ألسلوب معدل الفائدة الفعلي. تحسب التكلفة ال  الدخل الشامل
 . خصم أو عالوة اقتناء والرسوم والتكاليف وهي جزء ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي وتدرج تكاليف التمويل في قائمة الدخل الشامل  أي
 

 مة للموظفين اية الخدتعويض نهمخصص  
للموظفيخال  يةاهن  ض يو عت  اف بمخصصعتر اال   يتم بتقديم    ن دمة  الشركة ملتزمة  الخدتعويض نهعندما تكون  للموظفين. تكون ماية  ة 

ء  انهه الخطة. يتم قياس مخصص ا لتزمة عندما يكون لديها خطة رسمية مفصلة للتعويض وال يوجد احتمال فعلي بسحب هذالشركة م
  دولي رقمحاسبة السياسات الداخلية للشركة ومعيار الملالي وفقًا لمال كزر ملا ةمئقاي تاريخ كة فلشر ي اًء على عدد الموظفين ف الخدمة بنا

التقديرية باستخدام معدل فائدة ي. هذا ويتم تسجيل االلتز 19 النقدية  للتدفقات  القيمة الحالية  الفائدة على ام على اساس  ماثل معدالت 
 ة. ندات الحكوميسال
 

 ات ذمم دائنة ومستحق
إثب الذميتم  ا  مبالغ لل  ةندائ الم  ات  المستلمة ضمن سلالمستحقة  والخدمات  للبضائع  تتم  لالطبيعي  النشاط    داد  لم  أو  تمت  سواء  لشركة 

 .أو مقدم الخدمة  المطالبة بها من قبل المورد
 

 مخصصات  
  ن ويمك  لمتحت مماد االلتزاسدي أن تق، و وقع( ناتج عن حدث سابانوني أو متق)  يتم إثبات المخصصات عندما يكون على الشركة التزام 

 كل يعتمد عليه.بش قياس قيمتها
 

 مؤجلة ئب الضراوالضريبة الدخل  
( حيث 12ر المحاسبة الدولي رقم )لمعيا  اووفق  2018( لسنة  38وفقًا لقانون ضريبة الدخل رقم )حتساب مخصص ضريبة الدخل  ا  م تي

ات ومبالغها  لموجودات والمطلوباسبية والضريبية لحملا لقيمةين اعلى تسجيل الضريبة المؤجلة الناتجة عن الفرق ما ب ارينص هذا المعي
 . ل الشاملخائمة الدرية في قالدفت

 
ها دداإن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها أو استر  رائب المستحقة والضرائب المؤجلة.ب مبالغ الضئلضراوفات امصر  تمثل

 على   بيبح الضريتساب الر احوالقيمة التي يتم    لماليةلوبات في القوائم امطلات أو  ات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودانتيجة الفروق
تخدام طريقة المطلوبات في قائمة المركز المالي وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقًا للنسب  لة باسجالمؤ   ب الضرائب يتم احتسا.  سهااسأ

 ة. ات الضريبية المؤجلودجو ق الما عند تسوية االلتزام الضريبي أو تحقيتي يتوقع تطبيقهلا  الضريبية
 

ع عدم إمكانية االستفادة من تلك  ضها في حالة توقيتخف  مالية ويتمالقوائم ال  ريخ اتي  لة فؤجيبية المجودات الضر يتم مراجعة رصيد المو 
 الموجودات الضريبية جزئيا أو كليا.

 

 واالعتراف بالمصاريفت  تحقق اإليرادا
االير  تسجيل  لمعياريتم  وفقًا  نموذج  15  اد  يتضمن  خ  والذي  إثبات طوات حيث  خ  سممن    تقلتن  اعندم  ةالطاق  مبيعاتإيرادات    يتم 

 يرادات بشكل يمكن االعتماد عليه. كن من قياس اإل مالت  تري وعند المشإلى  وهريًا  ج  منافعالو مخاطر  ال
 

 ة للعمالء. ر تو يتم تحقق اإليرادات عند تقديم الخدمة وإصدار الفا
 
 

 كمال المشاريع.بها است السنة التي يتمفلس الريف في نفس    يعر ائر مشيتم االعتراف بأرباح وخسا
 

يقة القسط حسب طر   الناتجة عن مشاريع مساهمات المشتركين المكتملة  المشتركين   هماتفائض مسافي  اصاليراد من  باف  تراعإليتم ا
 اسية.سألاغير    ادات تشغيلية أخرى وإيرادات األنشطةير ا  ضمنظهارها  م إتوي ٪ سنويا،  4الثابت بنسبة  

 
 مبدأ االستحقاق.قًا لوف  خرى يرادات األيتم تحقق اإل

 
 .االستحقاق  بالمصاريف على اساس مبدأ  عترافيتم اال
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 ات  يجار اال
 
 ر كمستأج   شركةال

الحق  ان العقد ينقل  كا  عقد إيجار أو يحتوي على إيجار. اي انه إذ مبرمة عند البدء بها لتحديد اذا كان العقد قييم العقود التكة بتقوم الشر 
 فوعة.الغ المدالمبابل  ن مقمن الزمه  تر د لفل المحدفي التحكم في استخدام األص

ود اإليجار القصيرة األجل وعقود إيجار يجار، باستثناء عقد اإللق بجميع عقو اس فيما يتعيقلف واعتراهجا موحدًا لالشركة نطبق التو 
و  القيمة.  منخفضة  بالتتاألصول  الشركة  لدف مزاعترف  اإليجار  االستخدامات  اإليجار وأصول حق  تال  عات  است  حقالمثل  تي  خدام  في 

 . رةالمستأج  صولاأل
 

 االستخدام   موجودات حق
جار )أي، التاريخ الذي يكون األصل فيه قابل لالستخدام(. يتم اريخ بدء عقد اإليتفي  حق االستخدامف بموجودات ار ت االع كة بتقوم الشر 

يم تقيل القيمة عند إعادة  تعدي  ة، ويتمي القيمف  ني التدوخسائر  بعد تنزيل االستهالك المتراكم    خدام بالتكلفة،تساالعتراف بأصل حق اال
 التزامات اإليجار.

 
قيمالا  فة أصل حقكلن تضمتت الستخدام  اتة  اإليجار  ودفعات زامات  المتكبدة،  األولية  المباشرة  التكاليف  الى  باإلضافة  بها،  لمعترف 

متيقنة   ركة. في حال لم تكن الشجاريبعقد االمتعلقة  ة  لممست  ي حوافزاريخ بدء العقد، مطروًحا منها أمت في أو قبل تتي  اإليجار الت
ة حق استخدام االصل المعترف به على أساس القسط  ، يتم استهالك قيمدالعقي نهاية مدة  صل المؤجر فألاكية  ى ملمن الحصول عل

  في  ين ار التدلى اختبإ  ام ستخدحق اال  ر ايهما اقل. تخضع موجودات أصولاو مدة اإليجا  لصالثابت على مدى العمر اإلنتاجي لأل
 القيمة. 

 
 ود اإليجار  التزامات عق

يجار بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي يتعين دفعها خالل مدة بالتزامات عقد اإل  ترافيجار، باالع إل اخ بدء عقد  يتار في  كة  تقوم الشر 
دف الدفع  ت عاالعقد. تتضمن  الدفعااإليجار  تتضمن  )والتي  الثابتة  التي  ات  ثابتة( مطروًحا منإيجا  ر دفعات ها تعتبونضمفي مت   هار 

ت متفق عليها وفقا لشروط العقد، والمبالغ المتوقع لى مؤشرات أو معدال ع تمد غيرة التي تعتماإليجار ال عات ودفقة حوافز اإليجار المستح
من المؤكد  ذي  لالشراء و خيار ا  سةار د ممتحقة عنفعات اإليجار أيًضا القيمة المستبقية. تتضمن دمالتحصيلها بموجب ضمانات القيمة  

 اء وفقا لشروط العقد.ن تمارس خيار اإلنهانوي  كانت الشركة ت  يجار، إذاإل د اعق  هاءلشركة وقيمة غرامات إنا  أن تمارسه
 

ة التي  تر لففي امصاريف متفق عليها وفقا لشروط العقد ك شرات أو معدالتؤ م يتم االعتراف بدفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على
 الى دفع تلك المبالغ.  رط الذي يؤديدث أو الشالح  فيها  قعي
 
ركة لغايات خصم دفعات االيجار المستقبلية معدل االقتراض عند بدء اإليجار  جار، تستخدم الشياإل لية لدفعات لحاة ااب القيمسد احتنع 

س كان  الضمني   عرإذا  للتحد  الفائدة  قابل  غير  اإليجار  عقد  الحفي  ييد.  الز   تمقا  اليجإل اتزامات  يادة  الفائدة  بقيمة  ويتم  مسار  تحقة 
اس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك أي تعديل ذلك، يتم إعادة قي  إلى   ية. باإلضافةلعإليجار الف اات  دفعمة  تخفيضها بقي

و عند تغير التقييم ة أتبيجار ثا دفعات إر  تبا تعمضمونه  ث اي تغيير على الدفعات التي في جار أو عند حدو يإلأو تغيير على مدة ا
 متعلق بشراء األصل. ال
 
 صول منخفضة القيمة ر األل وعقود ايجاجر قصيرة األا يجاإل  قودع

ب على  االجل  قصيرة  اإليجار  بعقود  باالعتراف  المتعلق  اإلعفاء  بتطبيق  الشركة  ق  عضتقوم  اإليجار  عقود  عقود  )أي:  األجل  صيرة 
البدء وال تتض من    لا أو أقشهرً   12ا  تهغ مدالتي تبلاإليجار   بيق اإلعفاء طتركة أيضا بشال  قوما تخيار شراء االصل(. كم  من تاريخ 

  العتراف بدفعاتام  لألصول منخفضة القيمة على بعض عقود اإليجار لألصول التي تعتبر منخفضة القيمة. يتلق بعقود اإليجار  عالمت
 ار. يجاإل  القسط الثابت على مدة  اسيمة كمصروفات على أسالق  ةل منخفضر األصو جاأيقود  األجل وع اإليجار لعقود اإليجار قصيرة  

 
 عقد اإليجار للعقود التي تتضمن خيار تجديد العقد   حديد مدةتلقة بع تالهامة المالتقديرات  

تمديد عقد ر  خياولة بالمشمرات  فت البار  االعت  مع االخذ بعين قابلة لإللغاء،    أنها المدة الغير  لى تقوم الشركة بتحديد مدة عقد اإليجار ع 
جار، إذا كان من المؤكد أال تقوم يار إنهاء عقد اإليخ علقة بأي فترات متالخيار، أو  ذا  سة ه ممار ان من المؤكد أن تتم  ار إذا كاإليج

 الشركة بممارسة هذا الخيار. 
 

عند تقييم ما لتقديرات  ا  كة ببعض ر تقوم الش  ة.فيضاإ  اتلفتر لشركة الحق في استئجار األصول  يجار يوجد لدى اإلا  بموجب بعض عقود 
 تجديد. ال  خياررسة  ذا كان من المؤكد مماإ
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تقوم   ،قابار جميع العوامل ذات الصلة التي تشكل حافزا اقتصاديا لممارسة خيار التجديد. الحتأخذ بعين االعت   الشركةعني، أن  ا يوهذ
لى االمر الذي قد يؤثر ع تها  وف الواقعة تحت سيطر ر ظير في الام أو تغيه  دث ول ححال حصادة تقييم مدة عقد اإليجار في  الشركة بإع 

 ل المثال، تغيير في استراتيجية العمل(. ر التجديد )على سبياسة( خيأو عدم ممار لى ممارسة )ا ع درتهق
 

الغير  د  ة العقمديلية. ان  شغلتها اعمليات ر نظًرا ألهمية هذه األصول في  ن مدة عقد اإليجامء  قامت الشركة بتضمين فترة التجديد كجز 
أثر بشكل سلبي في حال ليات التشغيلية ستتمأن العلك العقود في حال فسخ توف  سبيا رة نهذه األصول تعتبر قصيبلة للفسخ لبعض  قا

 عدم وجود بدائل لتلك األصول.  
 
 كمؤجر   شركةال

 إليجار.عقد ا الثابت على فترة  سطلقريقة احسب ط  امللشا  لدخلائمة اي كإيراد ايجارات في قالتشغيل  اإليجار  بإيرادات  افيتم االعتر 
 

 ة جنبيالعمالت األ
المعامالت، كما يتم تحويل تلك الل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء ت األجنبية خالبالعم تي تتم مالت الل المعاتسجي يتم 

والمطلو اة  أرصد األجنبيةلموجودات  بالعمالت  المالية  البأسعا  بات  بدالسائف  صر ر  التار ة  الماليةقو يخ  و   .ائم  األرباح تس  يتم هذا  جيل 
 . شامللدخل الائمة اقة في  يعمالت األجنبلعن تحويل ا  ةجالناتسائر  والخ

 
 معلومات القطاعات  

 لفتخت  وعوائدمنتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر  ك معًا في تقديم  ر شتقطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي ت
المع  تلك  بقن  أاطتعلقة  أعمال  والتعات  لل خرى  وفقا  قياسها  يتم  اتقار ي  استعما  لتيير  المديتم  قبل  من  التلها  القرار نير  فيذي وصانع 

 يسي لدى الشركة. الرئ
 

بيئيرتبط   في  أو خدمات  منتجات  تقديم  في  الجغرافي  خااة  القطاع  محددة  تلقتصادية  عن  تختلف  وعوائد  لمخاطر  المتضعة   علقة ك 
 ادية أخرى.اقتص  تفي بيئا  اعات تعملقطب
 

 اص قــ الت
فقط عندما تتوفر الحقوق    قائمة المركز المالي الصافي في  ب  ظهار المبلغإالية و ة والمطلوبات المالمالي  ات ودموجن الص بي يتم اجراء تقا

 قت.و لفي نفس المطلوبات  ا  يةوتسو جودات  تحقق المو   يتم التقاص او   أساس  ا على ويتهتسيتم   ادمعنكذلك  القانونية الملزمة و 
 

 ملة مطلوبات المحتالموجودات وال
 .اً ها عندما يكون احتمال دفعها مستبعدلية وإنما يتم اإلفصاح عنائم المالمحتملة في القواوبات  مطلال  جيلم تسيتـ   ال
 

 . كناً مم  قبضها  التمن احما يكو ية وإنما يتم اإلفصاح عنها عندفي القوائم المال  لة ال يتم تسـجيل الموجودات المحتم
 

 ية  ني الموجودات غير المالدت

ضت قيمته. إذا وجد أي دليل على ذلك، أو م فيما إذا كان هناك دليل بأن األصل قد انخفالمالية بتقيي يرإعداد التقار الشركة بتاريخ تقوم 
األصل الممكن    لغمبل. إن  لمبلغ الممكن تحصيله لألصييم اة بتقتبار سنوي لالنخفاض في القيمة، تقوم الشركخاء ار جعندما يتطلب إ

تكاليف البيع وقيمته المستخدمة أيهما أعلى ويتم تحديده لألصل الفردي،  اقصُا  يد النقد نو وحدة تولأ  هو القيمة العادلة لألصلتحصيله  
.  كةشر دات الالموجودات األخرى أو موجو ة من  لناتجنقدية داخلية مستقلة إلى حد كبير عن تلك ا  فقات دتان األصل ال يولد  إال إذا ك

المبلغ  يتجاوز  ت  عندما  أو وحدة  اولالمدرج لألصل  النقد  المميد  المبلغ كن تحصلمبلغ  إلى  تخفيضه  ويتم  منخفضًا  يعتبر األصل  يله، 
عر ة الحالية لها باستخدام سلعادليمة ايتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية للق  ،خدمةتسلقيمة العادلة المالممكن تحصيله. أثناء تقييم ا

يعكا  م  خصم والذي  الضريبة  الحاليةقبل  السوق  تقييمات  الزمل  س  لألموالقيمة  والمنية  القيمة ل  تحديد  أثناء  لألصل.  المحددة  خاطر 
الم البيع، تؤخذ  الحديثة في العادلة ناقصًا تكاليف  لم يكن   السوق   عامالت  إذا كانت متوفرة. وإذا  تلك  ًا تح ممكن  في االعتبار  ديد مثل 

هم الشركات التابعة المتداولة أو عار أس ت تقييم أسات بمضاعفا ابب. يتم تثبيت هذه االحتسنموذج التقييم المناس  ام خدتم استالمعامالت، ي
 .األخرى   مؤشرات القيمة العادلة المتوفرة
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 تدني الموجودات المالية 

ا أدوات  لجميع  متوقعة  ائتمانية  خسائر  ِبمخصص  الشركة  باتعترف  بها  المحتفظ  غير  أو عااللقيمة  لدين  الربح  قائمة  خالل  من  دلة 
النقدية التعاقدية المستحقة وفًقا للعقد وجميع التدفقات النقدية التي   ة إلى الفرق بين التدفقاتانية المتوقعخسائر االئتمالخسارة. تستند ال

الفائدة الفعلي األص النقدتتوقع الشركة استالمها، مخصومة عند تقدير سعر  التدفقات  النقدية من بيع قعتو ية الملي. تشمل  التدفقات  ة 
 شروط التعاقدية )ان وجدت(.تعد جزًءا ال يتجزأ من التمانية أخرى  و تحسينات ائضمانات محتفظ بها أ

 
الم للعوامل  وفًقا  معدلة  االئتمان  خسارة  في  التاريخية  خبرتها  إلى  استنادًا  المخصص  باحتساب  الشركة  إدارة  الخاصة تقوم  ستقبلية 

 االقتصادية.ة  يئن والببالمديني
 

 داولالتصنيف المتداول مقابل غير المت

  موجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس التصنيف المتداول وغير المتداول. شركة التعرض ال
 : اعندم يعتبر األصل متداوالً 

 
 ؛رة التشغيلية االعتياديةالدو   كه في ى بيعه أو استهاليتوقع تحقيقه أو ينو  -
 صورة اساسية لغرض المتاجرة؛ظ به بيحتف -
 شر شهرًا بعد فترة إعداد التقارير؛ أوع ه خالل أثنى يتوقع تحقيق -
ترة على األقل بعد ف  امات لمدة أثنى عشر شهراً ز الت   ةياله أو استخدامه لتسو النقد وما في حكمه إال إذا كان مقيد من إن يتم استبد -

 التقارير. عداد  إ 
 

  ات األخرى على أنها غير متداولة.وجودجميع المتصنف الشركة  
 ندما: ع والً طلوب متدايعتبر الم

 
 يتوقع تسويته في الدورة التشغيلية االعتيادية؛  -
 اجرة؛يحتفظ به بصورة اساسية لغرض المت -
 أو رير؛  التقابعد فترة إعداد   لسداد خالل أثنى عشر شهراً اتحق  سمعندما يكون   -
 .داد التقاريربعد فترة إع  طلوب لمدة أثنى عشر شهرًا على األقلالم  يل تسويةروط لتأجليس هناك حق غير مش -
 

 تصنف الشركة جميع المطلوبات األخرى على أنها غير متداولة.
 

 ربحية السهم

اح أو م األربيسبعرض ربحية السهم األساسية بالنسبة ألسهمها العادية. يتم احتساب ربحية السهم األساسية عن طريق تق  الشركةتقوم  
لعدد ا المرجح  المتوسط  إن  الفترة.  القائمة خالل  لعدد األسهم  المرجح  المتوسط  للشركة على  العاديين  المساهمين  إلى  العائدة  لخسائر 

 األسهم العادية القائمة خالل الفترة ولكل الفترات المعروضة يتم تعديله بإدخال أسهم المنحة المصدرة.   
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 اتوالفرضي  أهم التقديرات ( 2-4)
 

ؤثر على مبالغ الموجودات  ات واجتهادات تالقيام بتقدير   شركةالرة  لب من إدا طتبية ي لمحاسات االسياس  وتطبيق  يةاللمائم االقو   إن إعداد 
وفات والمخصصات  لى اإليرادات والمصر ع   ضار أية. إن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثلتزامات المحتملالا  والمطلوبات واإلفصاح عن 

إدا  يتطلبخاص    كلشبو  المن  بأحكام اقيال  شركةرة  وأو   لتقدير ات هامة  واجتهاد  م  المبالغ  القات  النقدية  الناجمة  تدفقات  عن مستقبلية 
ها درجات متفاوتة ل  دةمتعدة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل  لتقديرات المذكور ان  أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل. إ

الت  من  وعدم  وإن  يالتقدير  قالفع  النتائج قن  تختلية  الاالتقدير ن  ع  لفد  نتيجة  وذلك  المستق  تغيرات ت  أوضفي  في  و بل  تلك  اع  ظروف 
 لمخصصات. ا
 

 المالية:  مائ في القو المستخدمة  التقديرات والفرضيات  أهم  فيما يلي  
 
من    الشركة  متقو  - المبسطة  الطريقة  الدو الر  معيابتطبيق  المالية  )تقارير  رقم  )األد9لي  المالاو (  لتست  اية(  اال لخسائجيل  ة نيمائتر 

بإعداد دراسة   شركةامل عمر أدوات الدين. قامت الوقعة على كمانية المتالئتالخسائر ان، وحساب  يات الد عة على جميع أدو قالمتو 
 . ةتصاديئة االقن والبي يمدينية الخاصة بالوامل المستقبلار العتبع اال ن  خية للخسارة االئتمانية مع األخذ بعيلى الخبرة التاريإد  تستن

تحم - اللسنا  يليتم  يخصها  مالية  بما  نفقة  ال  ةمن  وفقا  ضريبة  والقوالدخل  والمعاييرألنظمة  واثبات   نين  احتساب  ويتم  المحاسبية 
 ة ومخصص الضريبة الالزم.الضريبية المؤجل  ت باالموجودات والمطلو 

 اً اعتمادهالكات السنوية  تاب االستساحت  لغايا دوري  بشكل  لمعدات  لكات واتار اإلنتاجية للممبإعادة تقدير األعم  كةشر ة التقوم إدار  -
في صروف  ني كمالتد  خسائر  بساعمار اإلنتاجية المتوقعة في المستقبل، ويتم احتات وتقديرات األ مة لتلك الموجودالة العاعلى الح

 . شامل قائمة الدخل ال

 المستبعدة.  موجودات للة  ريقيمة الدفتافي القدير صعلى ت ءً المعدات بناو لكات  الممت  شركة باستبعاد الة  إدار تقوم   -

 .سنتين   لفترة تزيد عن   دم يستخالذي ال  الحركة  بطيءن  خزو للممخصص    نتكويم  يت -

 ة.ريكتوااإل  مة الداخلية للشركة والدراسات نظاأل   على  دمة بناءً خاليتم احتساب مخصص تعويض نهاية   -

 ها يتم بموجب  لتي او   شركةامي المن قبل مح  ية معدة ون انعلى دراسة ق  اعتمادا   شركةة ضد الماء القضايا المقاقليتم تكوين مخصص   -
 .ي ور لمستقبل، ويعاد النظر في تلك الدراسات بشكل دمحتمل حدوثها في اتحديد المخاطر ال

 



 ة همة العامة المحدودربد المسا إ  افظةحء ماهربك  شركة
 لية لمام ائقوايضاحات حول الإ

 2021  لون األوانك  31كما في  
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 ومعدات   ممتلكات ( 3)

 هناجر  مباني  أراضي  

اقف مظالت مو 

 اراتسيال

تحسينات  

 مباني 

شبكات الجهد 

سط المتو 

 يــةاألرض

لتوزيع اشبكات 

 أثاث ومفروشات ســيارات عداتمو أجهزة  دادات عت و محوال ةــئيالهوا

هزة  مصاعد وأج 

 أجهزة اتصاالت  تكييف 

أنظمة وأجهزة  

 المجموع  الحاسب اآللــي

ــارنـدي دينــــار  -2021 ــنـدي ـار دينـــ دينــــار  دينــــار  ــ ــار ارــ ــارد دينـــ ــدينـ ـاردينــــ  ينـــ ــارـدينـ ارــ ــار ــاردينـــ ارــدينـــ ـ  ـارـ دينـــ دينـــ

                -فة الكل

 227,734,499 7,144,373 7,093,927 171,456 856,851 8,825,288 6,224,444 57,655,491 107,671,355 28,579,829 279,982 18,133 151,825 2,423,236 638,309 أول كانون الثاني كما في يد رصال

 13,552,471 230,030 13,955 2,131 48,581 13,369 282,542 5,084,013 7,209,735 626,871 40,919 150 175  - إضافات 

 1,478,994 4,475 - 3,835 4,157 - - 696,933 625,100 92,373 52,121 - - - - ( 7 )إيضاح المحول من مشاريع تحت التنفيذ

 ( 3,025,148) ( 34,623) ( 570) ( 4,189) ( 13,555) ( 3,300) ( 135,527) ( 1,473,198) ( 1,226,133) ( 134,053) - - - - - ستبعاداتإ

 239,740,816 7,344,255 7,107,312 173,233 896,034 8,835,357 6,371,459 61,963,239 114,280,057 29,165,020 373,022 18,283 152,000 2,423,236 638,309 ول األ كانون  31كما في يد رصال

                

                -لمتراكم  الك اتهالسا

 98,081,719 6,258,928 586,647 115,738 628,664 6,426,580 5,634,068 23,005,625 48,811,255 5,292,643 249,502 9,961 59,496 1,002,612 - ثاني ال في أول كانون ا كمالرصيد 

 11,529,934 511,371 839,515 13,348 53,203 852,236 351,130 3,550,952 4,477,203 797,345 30,873 1,566 4,695 46,497 - الكاتتهاس

 ( 1,563,154) ( 34,623) ( 502) ( 3,856) ( 8,196) ( 832) ( 117,116) ( 745,661) ( 616,510) ( 35,858) - - - - - ستبعاداتإ

 108,048,499 6,735,676 1,425,660 125,230 673,671 7,277,984 5,868,082 25,810,916 52,671,948 6,054,130 280,375 11,527 64,191 1,049,109 - ول أل ون ا كان 31في كما الرصيد 

                -القيمة الدفترية صافي

 131,692,317 608,579 5,681,652 48,003 222,363 1,557,373 503,377 36,152,323 61,608,109 23,110,890 92,647 6,756 87,809 1,374,127 638,309 ألول ون اكان 31ي ف كما 

 
 (. دينار 42,215,496: 2020)  2021كانون االول    31دينار كما في    46,985,905  املمستهلكة بالكالعدات  والمكات  ة الممتللفت كبلغ

 



 دودة المحامة  الع   مةهشركة كهرباء محافظة اربد المسا 
 الية م لاحات حول القوائم اإيض

 2021ول  األ ون  نكا  31كما في  
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 هناجر  مباني  أراضي  

اقف مظالت مو 

 اراتسيال

ت  ينا تحس

 مباني 

هد شبكات الج 

ط المتوس

 ـةاألرضيـ

لتوزيع ا شبكات

 شاتأثاث ومفرو  اراتـيسـ عداتمو أجهزة  دادات عو  تمحوال ئيــةالهوا

مصاعد وأجهزة  

 أجهزة اتصاالت  تكييف 

أنظمة وأجهزة  

 المجموع  الحاسب اآللــي

ــارنـدي ـار ـــدين -2020 ــنـدي ـار دينـــ دينــــار  دينــــار  ــ ــاريد ارــ ــارد نـــ ــار ينـــ ــارــدين ــاردينـــ دينـــ ــار ارــ دينـــ ــاردينـــ ـ  رـا ـ دينـــ دينـــ

                -الكلفة 

 211,173,934 7,028,346 308,236 165,983 856,165 8,820,583 6,231,725 53,797,191 102,664,271 27,812,154 258,831 17,079 151,825 2,423,236 638,309 أول كانون الثاني ي كما ف الرصيد 

 10,468,340 243,099 78,623 10,380 13,572 4,705 148,104 4,371,436 4,976,141 600,075 21,151 1,054 - - - ت إضافا 

 8,340,424 2,448 6,708,766 - - - - 558,286 556,222 514,702 - - - - - ( 7)إيضاح  المحول من مشاريع تحت التنفيذ

 ( 2,248,199) ( 129,520) ( 1,698) ( 4,907) ( 12,886) - ( 155,385) ( 1,071,422) ( 525,279) ( 347,102) - - - - - ستبعاداتإ

 227,734,499 7,144,373 7,093,927 171,456 856,851 8,825,288 6,224,444 57,655,491 107,671,355 28,579,829 279,982 18,133 151,825 2,423,236 638,309 ول األ  كانون  31كما في الرصيد 

                

                -الستهالك المتراكم  ا

 88,521,907 5,795,966 232,147 102,368 582,939 5,540,981 5,373,606 20,281,068 44,779,340 4,585,024 230,290 8,440 54,803 954,935 - ني ا ثال في أول كانون  ا كمالرصيد 

 10,670,020 585,650 355,943 14,282 54,753 885,599 401,012 3,271,363 4,259,656 768,659 19,212 1,521 4,693 47,677 - الكاتتهاس

 ( 1,110,208) ( 122,688) ( 1,443) ( 912) ( 9,028) - ( 140,550) ( 546,806) ( 227,741) ( 61,040) - - - - - ستبعاداتإ

 98,081,719 6,258,928 586,647 115,738 628,664 6,426,580 5,634,068 23,005,625 48,811,255 5,292,643 249,502 9,961 59,496 1,002,612 - ول أل ون ا كان 31كما في الرصيد 

                -الدفتريةالقيمة  صافي

 129,652,780 885,445 6,507,280 55,718 228,187 2,398,708 590,376 34,649,866 58,860,100 23,287,186 30,480 8,172 92,329 1,420,624 638,309 كانون األول  31في  كما 

 
 



 مة العامة المحدودة اهبد المسر حافظة امكهرباء  شركة  
 ية م المالئواقال  إيضاحات حول

 2021كانون األول    31  ما فيك
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 د إيجار و عق  اماتاستخدام أصول والتز   قح ( 4)
 

. يتم خصم التزامات عقد 2026استئجار مبنى الشركة والمنتهي في عام  عقد  ج عن  أصول مستأجرة والناتالبند حقد استخدام    هذا   يمثل
 .٪ 8االيجار بنسبة  

 
 ليها خالل السنة: ع ة  ار والحركمات عقود اإليجت والتزاالموجوداالقيمة الدفترية لحقوق استخدام  أدناه  لجدول  ا  يوضح 

 
عقود   التزامات 

  يجار* إلا
ق استخدام  ح 

 ل أصو 
 

 
   ناري د   ردينا 

     
 2021كانون ثاني    1كما في    536,085  551,445
 السنة   ستهالكا  (100,515)   -
 يلف تمو لي تكا   -  38,563

 إيجاردفعات    -  (132,000) 
 2021كانون األول   31كما في    435,570  458,008

 
امات عقود تز لا

  اإليجار* 
ق استخدام  ح 

 أصول 
 

 
   ردينا   دينار

     
 2020كانون ثاني    1كما في    636,600  627,009
 السنة   كهالتسا  (100,515)   -
 يف تمويلالتك   -  45,436

 إيجاردفعات    -  (121,000) 
   2020األول  كانون    31كما في    536,085  551,445

 
 هي كما يلي:ول  كانون األ  31جار كما في  زامات عقود اإليتال* إن تفاصيل  

 
 المجموع  طويلة االجل  لجاالة  ير قص 
 دينار  دينار  دينار  

    
2021 124,902 333,106 458,008 

    
2020 138,139 413,306 551,445 

 

  مل الشا  في قائمة الدخلبها    رافعتي تم االتل وايمة  منخفضة القول  صيجار األوعقود ا  لعقود قصيرة االجلف االيجار لن قيمة مصرو إ
 .دينار(  858,517 :2020)  ناريد 1,144,345بلغت    2021ول  األ كانون   31للسنة المنتهية في  



 محدودة ة العامة الالمساهم  ظة اربدفمحارباء  كهة  شرك
 ة اليائم الم حول القو   إيضاحات

 2021  ن األولكانو  31
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 فرين وفلس المات المشتركيموجودات مساه ( 5)
 2021  2020 
 دينــــار  دينــــار 

    -الكلفة
 148,246,258  160,280,465 الثاني   نون كا  ي أولكما ف

 12,034,207  10,238,485 ( 7)إيضاح    يذريع تحت التنف المحول من مشا
 160,280,465  170,518,950 كانون األول   31كما في  

    -االستهالك المتراكم
 68,428,427  74,505,654  ينثاالكما في أول كانون  

 6,077,227  6,596,064 (27)إيضاح    لسنةإستهالك ا
 74,505,654  81,101,718 األول   ن نو كا  31ا في  مك

    -الدفتريةلقيمة  صافي ا
 85,774,811  89,417,232 االول    كانون   31في   كما
 
يف  همات المشتركين وفلس الر مطلوبات مسا  طفاءإ  ويتم  ايسنو   ٪ 4ف بنسبة  م استهالك موجودات مساهمات المشتركين وفلس الريتي
 كما يلي:يف  وفلس الر   المشتركين لوبات مساهمات  . ان تفاصيل مطلشركةداء المالي للى األع   رثؤ  تك ال بة وبذلا بنفس النس هلة  مقابلال
 
 2021  2020 

 دينــــار  رـاــنـدي 
    

 56,866,590  59,706,409 مطلوبات مساهمات المشتركين 

 28,908,221  29,710,823 لوبات فلس الريفمط

 89,417,232  85,774,811 
 
 
 التعارضات   اياضق  تعافو مد ( 6)
 2021  2020 

 دينــــار  اردينــــ 

    -الكلفة

 1,393,880  1,404,644 اني كما في أول كانون الث

 10,764  24,364 إضافات 

 1,404,644  1,429,008 ألول كانون ا  31كما في  

    -المتراكم  طفاءاال

 1,340,991  1,363,286  ثانين الكما في أول كانو 

 22,295  19,357 ةنسلااء  فطإ

 1,363,286  1,382,643 ول كانون األ  31كما في  

    -ةصافي القيمة الدفتري

 41,358  46,365 ول  الان  كانو   31ي كما ف

 



 محدودة ة العامة الالمساهم  ظة اربدفمحارباء  كهة  شرك
 ة اليائم الم حول القو   إيضاحات

 2021  ن األولكانو  31
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 فيذمشاريع تحت التن ( 7)
 

 كما يلي:  ةشركل ل اقب  مال المنفذة والمبالغ المدفوعة للمتعهدين منع د األ نب يمثل هذا ال
 2021  2020 

 دينــــار  ـارــنـدي 
    

 2,626,998  1,995,958 لذاتيمشاريع التمويل ا

 3,150,518  1,900,088 مشتركينمشاريع مساهمات ال

 1,239,595  1,119,748 مشاريع فلس الريف

 5,015,794  7,017,111 

 
 :لتنفيذ كما يلي الحركة على مشاريع تحت اإن  

 2021  2020 

 ـاردينـــ  اردينــــ 
    

 18,064,517  7,017,111 ة رصيد بداية السن

 3,754,160  3,117,444   إضافات خالل السنة

 5,573,065  6,598,718 (26  حاضيإ)  ةملمصاريف مرس
 (8,340,424)  (1,478,994) (3)إيضاح    عدات ات ومالمحول الى ممتلك

 ( 12,034,207)  ( 10,238,485)   (5)إيضاح    فيالر ين وفلس  كر ت المشتالمحول إلى موجودات مساهما
 7,017,111  5,015,794 سنة رصيد نهاية ال

 
ها ء من تنفيذتهااالن  عويتوق  2021كانون األول    31نار كما في  دي 4,200,885  توقعة مبلغلما  ذي فلتنامال مشاريع تحت  تبلغ كلفة استك

 . 2022م  خالل عا
 
 
 آلخر ال  مالشخل ان خالل الدالعادلة ممة  ية بالقيموجودات مال ( 8)
 

 ية: التال  ةمال الشركفي رأس  لشركةيمثل هذا البند مساهمة ا
 2020  2021  نسبة الملكية 

 ـاردينـــ  ارــــدين  ٪  

      األردن  جة / داخل مدر   غير  أسهم شركات

 286,719  286,719  11,47 ة يسؤولمحدودة الم ائية كهربلمعدات العة اانشركة ص

 



 محدودة ة العامة الالمساهم  ظة اربدفمحارباء  كهة  شرك
 ة اليائم الم حول القو   إيضاحات

 2021  ن األولكانو  31
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 زون خم ( 9)
 2021  2020 

     دينــــار  ـاردينـــ 
 9,042,290  8,831,986 ازم مشتركينمتوسط ومنخفض ولو اء ضغط  مواد كهرب

 336,570  258,060 لياتواآل  ات وات وقطع السيار دواأل   لعددمستودع ا

 21,530  61,092 اث ومواد الكمبيوتررطاسية واألثقلامستودع  

 22,059  25,216 ها قطع غيار ات و آلليدع امستو 
 2,985,998  3,866,912 المواد المرتجعة    مستودع

 13,043,266  12,408,447 

 (2,004,862)  (2,793,016) الحركة ينزل: مخصص مخزون بطيء  

 10,250,250  10,403,585 

 37,088  70,750 ة وعطاءات ات مستنديتمادع ا   مصاريف  يضاف:

 10,321,000  10,440,673 

    
 7,037,427  6,038,970 يجين استراتزو مخ

 3,403,246  4,282,030 مخزون 
 10,321,000  10,440,673 
 

لصيانة ة وأعمال االشرك عي مشارييتم استخدامها فزم مشتركين وانخفض ولمتوسط وممواد كهرباء ضغط ي يجاالستراتيتضمن المخزون 
 .واالستبدال

 
 : ركةلحا  بطيءمخزون  لى مخصص  يلي الحركة ع   افيم
 2021  2020 

     دينــــار  ـاردينـــ 
 1,805,072  2,004,862 ة اية السنرصيد بد

 199,790  788,154   المخصص للسنة

 2,004,862  2,793,016 رصيد نهاية السنة 



 محدودة ة العامة الالمساهم  ظة اربدفمحارباء  كهة  شرك
 ة اليائم الم حول القو   إيضاحات

 2021  ن األولكانو  31
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 ينة دمم مذ ( 10)
 2021  2020 

 دينــــار   دينــــار  
    
 31,899,388  31,321,053   ن منزلي اعتياديي  م مشتركينذم
 9,152,186  12,812,912   حكومية دوائر غير منزليين و اديين كين اعتي مشتر  م ذم

 44,473  40,970 لي موظف  ن اعتياديين منز كي ذمم مشتر 
 7,853,014  8,430,870 ن القطاع التجاري   ي ذمم مشترك

 204,042  227,722 ذمم مشتركين العدادات المؤقته 
 1,206,279  950,081 تصاالت   كين قطاع االذمم مشتر 

 72,426  149,708 قطاع البنوك   ذمم مشتركين 
 14,217  14,654 ن لفزيو لت تركين االذاعة واذمم مش

 4,686  9,013 ذمم مشتركين الفنادق 
 1,292,841  1,190,092 ار يون صغعصنا ذمم مشتركين

 3,261,955  3,904,377 ذمم مشتركين صناعيون متوسطين
 20,013,074  42,390,869 اه ت مي مضخاتركين ذمم مش

 2,602,601  2,772,362 اعي الزر قطاع ذمم مشتركين ال
 8,098,798  12,398,756 شتركين انارة شوارع م  ذمم 

 132,030  143,909 اعي ين تجاري / زر ذمم مشترك
 4,955,280  9,382,575 مشتركين القوات المسلحة االردنية م مذ

 1,638,864  1,895,077 ة التعرفي ثالثي اع طاع زر ذمم ق
 4,056  12,093 ن كين سيارات شحذمم مشتر 
 40,879  45,484 خاصة التركين المستشفيات ذمم مش

 92,491,089  128,092,577 قة موع ذمم مشتركين مبيعات الطامج 
 6,534,777  10,132,732 ير خفوائد تأ
 204,138  162,161 نة متفرقة ذمم مدي 
 595,350  928,742 رة اخرى ان ا يعار مش –ئر حكومية واذمم د

 647,469  664,549 ذمم موظفين
 139,980,761  100,472,823 

 (7,318,964)  (8,501,394) نية المتوقعة الخسائر االئتماينزل: مخصص 
 131,479,367  93,153,859 
 
م من تاريخ استاليوم    30ترة تزيد عن  لف  ةيمكو الح  ر والمؤسسات وائلدان  ع مالدف  حقةيتم احتساب فوائد التأخير على المبالغ المست * 

 من قيمة المبالغ المستحقة. نويًا  س  ٪ 9يا وبحد اقصى  هر ش  ٪ 1الفاتورة بنسبة 
 

 : توقعة المئر االئتمانية الخساصص  خلى مفيما يلي الحركة ع 
 
 2021  2020 

     دينــــار  دينــــار 
 6,133,817  7,318,964 لسنة رصيد بداية ا

 1,185,147  1,182,430 ةنسللخصص  لما

 8,501,394  7,318,964 
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 كانون األول:    31كما في    متدنية القيمةغير   ار الذممول أعمفيما يلي جد

 
       

  ة مستحق  ذمم غير  

1  – 60 
  يوم

61  –  90 
  يوم

 ن أكثر م
 المجموع   يوم  90

 نـــاريد  ــاردينـ  دينـــار  ـاردينــ  دينـــار  

           

2021  35,628,295  10,869,512  7,614,165  77,367,395  131,479,367 

2020  31,644,748  11,565,145  8,268,817  41,675,149  93,153,859 

 
 
 لدى البنوك   دةصأر نقد و  ( 11)
 

 يلي:ام  الي ئمة المركز الموك في قالبنوارصدة لدى ايمثل النقد  
 2021  2020 

 دينــــار  نــــاريد 

    
 19,041  12,000 نقد في الصندوق 

 1,387,641  71,141 ى البنوكصدة لدأر 

 83,141  1,406,682 

 
 يلي: ما  ديةقالتدفقات الند قائمة  دااع ض  يمثل النقد وما في حكمه لغر 

 2021  2020 

 ــاردينــ  نــــاردي 
    

 1,406,682  83,141 لبنوك ا  دى نقد وأرصدة ل

 ( 39,682,671)  ( 51,611,016) (20)إيضاح    دائنة   بنوك

 (51,527,875 )  (38,275,989 ) 
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 حقوق الملكية  ( 12)
 
 –  س المال المدفوعرأ
 

  ون األول انك  31كما في    لواحدللسهم ا  ار سهم بقيمة إسمية دين  10,000,000  والمدفوع  مكتتب به وال  به  يبلغ رأسمال الشركة المصرح
2021. 

 

 دينار عن طريق  2,000,000مبلغ  كة بأس مال الشر ة ر دزيا  2021اب    25لعامة في اجتماعها غير العادي بتاريخ  لهيئة اا  رت قر 
أس رفع ر   إجراءات د تم استكمال  قهذا و   .دينار  10,000,000ليصبح رأس مال الشركة  يد األرباح المدورة  رسملة مبلغ الزيادة من رص

 . 2021اب    31ريخ  ات ب ركات بة الشئرة مراقداالمال لدى  
 
 –  إجباري حتياطي  إ
 
خالل السنوات وهو غير قابل   ٪10ة الدخل بنسبة  يبضر   لتحويله من األرباح السنوية قب  ما تم  بندمعة في هذا الثل المبالغ المتجتم
المساهمين.للت على  ا  وزيع  الشركة  عن  لتستطيع  متحويتوقف  لالحل  اإلجباري بالغ  يبلغعن  تياطي  الم  ن م  ٪25  رصيده  دما  ال راس 

 المصرح به.
 
 –  ختياري إياطي  حتإ
 

وهو   ٪ خالل السنوات20بة ال تزيد عن  ل ضريبة الدخل بنسقبية  و ما تم تحويله من األرباح السن  بندعة في هذا الالمتجم  تمثل المبالغ
 قابل للتوزيع على المساهمين. 

 
 –  ةباح موزعر أ
 

رباح  كأ  دينار  4,000,000مبلغ    توزيع على    2021  نيسان  25بتاريخ  عقد  لمنا  ديالعاماعها  ن في اجتميالهيئة العامة للمساه  وافقت 
 .في تاريخ االجتماع  تتب به والمدفوعكلممن رأس المال ا  ٪50  بنسبة  2020رباح عام أن  مين ع على المساه

 
رباح على كأ  دينار   3,600,000غ  مبل  توزيع على   2020  نحزيرا  4عقد بتاريخ العادي المنالهيئة العامة للمساهمين في اجتماعها    وافقت 

 .في تاريخ االجتماع   تتب به والمدفوعكلمامن رأس المال    ٪ 45 بنسبة 2019رباح عام أن  المساهمين ع 

 
 مشتركين مقبوضة مقدما مساهمات   ( 13)
 

بعد   دالبنذا  هاقفال  ب  كةالشر تقوم    يث كين، حتر ساهمات المشمشاريع م  ذتنفي  من المشتركين لقاء  غ المستلمة مقدمالالمبا  دبنيمثل هذا ال
 .لمشتركين ات ااهممشتركين وفائض مسمات الهمطلوبات مسا  بندي  ع في مام المشرو ات
 
 فائض مساهمات المشتركين  ( 14)
 

تكلفة  و   ين مات المشتركمن مساه  لمةالفرق بين المبالغ المستب  االعترافيتم    ث حي  كين تر مشمساهمات ال  صافي ايرادات   هذا البنديمثل  
 ٪ سنويا.4بنسبة    ض الفائ  الشركة باطفاء هذا  تقوم هذا و ،  لهمة من قبلممولاو   ةلمنجز ا  يعمشار التلك  
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 مخصص تعويض نهاية الخدمة  ( 15)
 

تساب مخصص تعويض نهاية الخدمة في الشركة مقابل تعويض نهاية الخدمة. تقوم الشركة باحمستحقة لموظبالغ اليمثل هذا البند الم
في   االجماليةالروات  لى ع  بناءً ألول  ا  كانون   31كما  الخدم  ب  سنوات  بعدد  مساة  المدفوعة مضروبة  منها  الش مخصومًا  في  همة  ركة 

الذين تزيد ضافي. إضافة إلى ذلك، تقوم الشركة باحتساب مخصص خمس رواتب إ٪ 8اعي بحد أقصى  الضمان االجتم ة للموظفين 
 سنة.  15خدمتهم عن  

 
 ا يلي: كم  ةية الخدمهاتعويض نصص  مخل  اليةة الحالقيم  إن الحركة على   
 2021  2020 

 دينــــار  ينــــارد 

    
 4,469,649  4,853,868 نة سي بداية الالرصيد ف

 1,000,000  2,654,054 لسنةلى امل ع المح
 (615,781)  (985,199) الل السنة المدفوع خ

 4,853,868  6,522,723 رصيد في نهاية السنة ال

 
 كما يلي:لسنة  ال على  حممال  الخدمةة  تعويض نهاي يل مخصص  فاص تإن  

 2021  2020 

 نــــاردي  رــــادين 

    
 445,332  1,181,935 م دة على اإللتزائالفا

 554,668  1,472,119 لحالية  ا  الخدمة  لفةك

 1,000,000  2,654,054 السنة   روفمص

 
 :يلي  كماة  لسنيع مخصص تعويض نهاية الخدمة المحمل على اتوز  تم
 2021  2020 

 دينــــار  رينــــاد 

    
 771,953  2,030,663 يةلعمومالمصاريف اإلدارية وا

 228,047  623,391 ريع تحت التنفيذ اعلى مش رسملته  ما تم

 2,654,054  1,000,000 

 
 :يلي   كما  هي   خدمةتعويض نهاية القيمة مخصص    لتحديد   مستخدمةال  ة األساسي  االكتوارية   تاالفتراضا  إن 

 
 2021  2020 

    

 ٪5,15  ٪5 لخصما  لدمع

 ٪0,18  ٪0,18 معدل الوفيات 
 ٪4  ٪7 ة للرواتب لسنويادل الزيادة  مع

 ٪1  ٪2 ت االمعدل االستق

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

 

8٪ 
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في   ٪ 1غير بمقدار  لتتيجة اول نكانون األ  31عويض نهاية الخدمة كما في  تللحالية  القيمة ا  في الممكنة  ت  تغيرا ال  لي يوضح الجدول التا

 ت: االستقاال  لدمعادة الرواتب و يومعدل ز لخصم  معدل ا

 لفي معد  ٪1الزيادة بمقدار 

القيمة األثر على  
  مخصصالحالية ل

 يض نهاية الخدمةتعو 
 2021 
 دينار  
  

 (506,461) الخصم
 77,103 الرواتب ي  الزيادة ف

 ( 84,338) الستقاالت ا
 

 معدل في    ٪ 1النقص بمقدار  

ة مثر على القيألا
الحالية لمخصص  

 اية الخدمةهتعويض ن
 2021 
 دينار  
  

 604,630 الخصم
 ( 77,103) الزيادة في الرواتب 

 84,338 الت ستقااال
 
 قرض طويل األجل  ( 16)
 

  ة فترة سماحضمنار متدين 28,000,000لبنك األردني الكويتي بمبلغ  اع  قرض م  ع اتفاقيةقي بتو   2015ر  هر أياش  قامت الشركة خالل
ض خالل  القر لغ مبكامل  م استغاللت ل مشاريع الشركة الرأسمالية والتشغيلية.ايات تمويلغك وذل أول سحب  خ من تاريلمدة ثالث سنوات 

فائدة بمقدار سعر الفائدة الساري وفي  ت. تسلقسطل  دينار  1,555,555يمة  سنوي بق  قسط نصف  18يسدد القرض بموجب   .2015عام  
األدنى لسعر الفائدة   الحديكون    بحيث  ،أقصى   كحد  ٪ 2,65سبة هامش   إليه ناً ني مضافكزي األردنك المر ب لا  دىيداع ل ائدة اإللى فع 

 سنويًا.  ٪ 5,3هو   اإلجمالي 
 

فقط دون    لألقساطث سنوات  ماح لمدة ثالسكة فترة  لشر منح ا  تمحيث  للقرض  لة  ة هيكفاقيبتوقيع ات   2021خالل عام  كة  لشر قامت ا
ما   للقسط  دينار  1,555,555قيمة  نصف سنوي بقسط    12موجب  ض ب القر سدد  ي.  2021  ني كانون الثا  17  خ رًا من تارياعتبا  دةائلفا

ر ثابت عبسفائدة  . تستوفي  2023ن األول  كانو   3خ  اريلى بتق الدفعة األو بحيث تستح،  دينار  1,555,565بلغ  ألخير بماالقسط  عدا  
تطبيق سعر فائدة  ذلك يتم   وبعد 2021كانون األول  5ًا من اعتبار  ٪4,8تصبح ها الحقًا ل حيث تم تعديل، األولى  سنويًا للسنة ٪ 5بنسبة  
 ليه نسبة مضافًا إ  ني كزي األردلمر بنك الا  اإليداع لدى   ة نافذري على  السئدة ااسعر الف  يساوي   2022الثاني  كانون    17اعتبارًا من  متغير  

 .ضالقر مر  طيلة ع   سنوياً   ٪ 4,8هو  ي جمالاإلالفائدة    الحد األدنى لسعريكون    يث، بح٪ 2,65ش  امه
 

 ها ألقساط القرض هي كما يلي: اتحقاقتالسنوية واس  إن قيمة الدفعات 
 

 المبلغ  السنة
 ينـــــارد  
   

2023  1,555,555 
2024  3,111,110 
2025  3,111,110 
2026-2029  10,888,895 

  18,666,670 
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 ين ركلمشتلنات نقدية  تأمي ( 17)
 

الب  هذا  المستل  د نيمثل  االمبالغ  من  نقلمشتمة  كتأمينات  ت  ديةركين  خدمات  الكهربوصمقابل  بناءً   ءايل  تكاليف   وذلك  تعليمات  على 
 . لمعادن وا  لطاقةان هيئة تنظيم قطاع  لصادرة ع يل االتوص

 
 دائنة   ممذ ( 81)
 2021  2020 

 دينــــار  دينــــار 

    
 60,441,879  79,283,857 تريات الطاقة مش  -يةهرباء الوطنشركة الك

 13,943,657  6,785,916 خيرفوائد التأ   -كهرباء الوطنيةة الشرك
 594,250  589,288 متجددة   يات طاقةمشتر   –شركة البادية لتوليد الطاقة  

 727,800  767,975 ر الوقود عاسق أفر   –  نيةالوط  ءرباركة كهش
 159,720  154,330 متجددةلمشتريات الطاقة ا-طاقةلد المصادر الخضراء لتوليشركة ا

 8,003,587  9,454,691 ذمم موردين

 5,064,072  5,139,941 نفايات  مرسو   -لبلديات ا

 2,012,240  2,668,925 تلفزيون   رسوم  -يةة المالوزار 

 1,713,167  2,281,869 ريف لفلس ا

 69,408  355,731 رى خأ

 107,482,523  92,729,780 

 
 أرصدة دائنة أخرى  ( 91)
 2021  2020 

     ينــــارد  نــــاردي 
 31,307  34,829 ةت غير منفذ اكأمانات طلبات اشترا

 315,055  366,406 ة متجددة صادر طاقنظم مامانات بدل طلب ربط  
 36,151  35,723 قدماً م ةن مقبوضتركيت مشادوم تمديسر 

 328,262  2,169,164 أمانات عامة 

 1,235,439  1,450,291 شتركينم  نات اأم

 1,645  1,645 البريدية اتب  ت المكاأمان

 84,518  71,455 مشاريع   –ئر حكومية  وا أمانات د

 77,501  47,762 عاتالمبي  أمانات ضريبة 

 55,000  55,000 ةدار لس اإلمج  اعضاء  مكافأة

 3,101,552  3,540,344 مين الصحي صندوق التأ  –م دائنة  ذم
 308,959  270,539 لمتعهدينلقة  مستح  الغمب

 773,016  716,412 ين قيد التوزيع همباح مساأر 
 460  460 تالف مانات مستودعأ

 190,073  323,606 أخرى 
 9,083,636  6,538,938 



 مة العامة المحدودة اهبد المسكهرباء محافظة ار شركة  
 ية م المالئواقإيضاحات حول ال

 2021كانون األول    31ما في  ك
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 نة ائبنوك د ( 20)
 

  متوسط سعر تحمل  و   دينار   74,600,000  قدرها و قوف  بسعدة بنوك محلية    من لشركة  لمانية الممنوحة  ئتيالت االسهترصيد اللبند  ا  ا هذ  يمثل
 .(11يضاح  )إ  (٪ 5,14: 2020 )سنوياً   ٪4,78  فائدة

 
 ة ختلفم  صصاتمخ  ( 21)

 
 ة المركز المالي مايلي: ي قائمفالظاهرة  تمثل المخصصات  

 2021  2020 

 
 مخصص 

  فينت الموظ اجاز ا
 ق الخدمة دو ن ص 

  جتماعية اال
 مخصص 
 موع المج  المجموع   قضايا

 دينار  دينــــار   ار ــدينــ  ينــــار د  ـار ــدينـ 
          

 1,566,830  1,893,659  803,009  9,245  1,081,405 لسنة ا الرصيد في بداية

 452,212  183,048  -  18,775  164,273 * على السنةالمحمل 

 (125,383)  (185,019)  (82,975)  (26,251)  (75,793) سنة ال ع خالل المدفو 

 1,893,659  1,891,688  720,034  1,769  1,169,885 لسنة في نهاية ا رصيدال

 
 دينار(.   11,181:  2020دينار ) 33,334  لتها بمبلغ السنة مصاريف تم رسمى  من بند المحمل علتضي * 

 
 ضريبة الدخل ( 22)

 
 -ةجلؤ ة مبييضر   توداموج

 
نتيجة لمخصص تعويض   محاسبي ال  لربحابح الضريبي و ر البين    وقات المؤقتةلفر ااتجة عن  نالضريبية المؤجلة وال  وجودات لبند الما  هذا   يمثل

 .نهاية الخدمة والمخصصات األخرى 
 

 تفاصيل هذا البند هي كما يلي :إن  
 كانون األول  31 2021 

 2020 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــالغ ــــــــــــــــــــــــــــالمبــــ الحسابات المشمولة 

 

 
الرصيد بداية 

 السنة
 بالـغالم

 المحـــررة 
المبالغ  
 المضافة 

الرصيـد فـــي  
 نهايـــة السنة

الضريبة 
 المؤجلة 

الضريبة 
 المؤجلة 

 دينــار  دينــار  دينــار  دينــار  دينــار  دينــار  
       

 1,310,544 1,760,865 6,522,723 2,654,054 (985,199) 4,853,868 هاية الخدمة تعويض ن  مخصص
 291,979 315,869 1,169,885 164,273 ( 75,793) 1,081,405 فينموظال  اجازات مخصص  
 216,813 194,409 720,034 - ( 82,975) 803,009 يا مقامة على الشركةقضامخصص  

 6,738,282 (1,143,967) 2,818,327 8,412,642 2,271,143 1,819,336 
 

 ؤجلة هي كما يلي: لمالضريبية ا  ودات وجالم  بند إن الحركة على  
 2021  2020 
 دينــــار  ـاردينـــ 
    

 1,612,523  1,819,336 بداية السنة   في الرصيد  
 206,813  451,807 السنة  التغير خالل

 1,819,336  2,271,143 لسنة اد في نهاية  الرصي
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 -ص ضريبة الدخلمخص

 
 لي:ي  يبة الدخل كماة على مخصص ضر لحركن اإ

 2021  2020 

 دينــــار  دينــــار 
    

 1,170,201  3,422,773 لسنة بداية ا  الرصيد في 
 3,407,730  4,025,846 لسنة ضريبة الدخل ل

 (275,000)  - سنوات سابقة من ضريبة دخل    لمستردا
 (880,158)  (3,949,563) خل المدفوعة ديبة الضر 

 3,422,773  3,499,056 في نهاية السنة صيد  الر 

 
 :ي ا يلن ممتتكو  شاملخل القائمة الدي يبة دخل السنة الظاهرة فإن ضر

 
 2021  2020 

 ــــارندي  ــــاردين 
    

 3,407,730  4,025,846 ضريبة دخل السنة 
 ( 206,813)  ( 451,807) لةة مؤجيبدات ضريمن موجو  ضافالم
 ( 275,000)  - سنوات سابقة دخل  من ضريبة    لمستردا

 3,574,039  2,925,917 

 
 ي: ح الضريبسبي مع الربتسوية الربح المحال و مخل الشالداهرة في قائمة  االظضريبة دخل السنة  ل  ي تفاصييلفيما  

 
 2021  2020 

 دينــــار  ــــاردين 
    

 10,681,153  10,476,282 بة الضري  لمحاسبي قبالالربح  
 (939,396)  (1,414,652) للضريبة   غير خاضعة ايرادات 

 2,879,465  5,848,911 ضريبيا   لةفات غير مقبو رو مص
 12,621,222  14,910,541 يلضريبالربح ا

    
 3,407,730  4,025,846 ضريبة دخل السنة 

 (206,813)  (451,807) نة سالل الكونة خموجودات ضريبية مؤجلة م

 (275,000)  - ات سابقة سنو ريبة دخل  د من ضتر المس
 2,925,917  3,574,039 ضريبة الدخل للسنة 

    
 ٪27  ٪27 ونية نلقاا  بة ضريبة الدخلنس

 ٪27,39  ٪34,12 لدخل الفعلية ة اسبة ضريبن
 

احتساب   اتم  للسن لضريبة  المستحقة  ا  لقانون   وفقاً   2020و  2021األول    كانون   31المنتهية في    واتدخل   لسنة  ( 34م ) لدخل رقضريبة 
القا.  التهوتعدي   2014 الدخل  نسبة ضريبة  للشإن  باإل24ي  ه  ةركنونية  الى  ٪  تست 3ضافة  بحسب  طن و ضريبة مساهمة  ك حق  ٪  قانون ية 

 .تعديالتهو   2014لسنة  (34رقم ) الضريبة
 

  2019لألعوام  ر الذاتي  التقدي   اتفو قديم كشبت الشركة    قامت  .2018دخل حتى عام  ة ضريبة الئر احصلت الشركة على مخالصة نهائية من د
 . يةلماإعداد هذه القوائم الى تاريخ ت ح دخل والمبيعاتلاة دائرة ضريب  ن قبلقهم بعد مقي يتم تد ملو ة ضمن المدة القانوني  2020و 



 محدودة ة العامة الالمساهم  ظة اربدفمحارباء  كهة  شرك
 ة اليائم الم حول القو   إيضاحات

 2021  ن األولكانو  31

- 25 - - 25 - 

 
 ات ذات عالقةجه ( 23)
 
الرئيسي العالقة    مثل الجهات ذات ت التي همجلس اإل  وأعضاء  ركة األموالش  ينالمساهمين  يتم   كم فيها مالدارة والشركات  رئيسيين.  

 ة. ركشالت من قبل إدارة  ه المعامالذبهة  ط المتعلقشرو ار والسعاعتماد األ
 

 المركز المالي: بقائمة  لظاهرة  ا  دة مع جهات ذات عالقةخص األرصمل  فيما يلي
 2021  2020 

 دينــــار  دينــــار 

    
 6,213  8,383 )شركة شقيقة(   ةليدة المسؤو عدات الكهربائية محدو ناعة المص شركة    من   مستحقةمبالغ  

 -  21,967 كة األم( ر شلمة المحدودة )ا العالمساهمة ا  هرباءزيع الكتو  كةشر   من ستحقة  غ ممبال
 30,350  6,213 
    

 250,644  - ركة األم( )الشالمساهمة العامة المحدودة    زيع الكهرباءشركة تو مبالغ مستحقة الى  

 -  250,644 
    

    القة: مع جهات ذات الع  تا يلي ملخص المعامالفيم
 766,746  931,022 (االمة  ك )الشر دة  المحدو   مةكهرباء المساهمة العازيع التو تريات من شركة شم

 233,615  145,308 يقة(شق  ئية )شركةات من شركة صناعة المعدات الكهربايمشتر 

 
 يا للشركة: العل  دارة التنفيذيةاإل  ومنافع اخرى(  تآمكافتب و ارو )فع  ما يلي ملخص لمنافي
 2021  2020 

 ـارــدينـ  ــــاريند 

    

 538,508  522,778 رواتب ومكافآت
 
 مل: خل الشادقة الظاهرة بقائمة ال ذات عال  تخص المعامالت مع جهاي مليل  ايمف
 2021  2020 

 ـاردينـــ  ـاردينـــ 

    

 301,000  301,000 رة س االداوأعضاء مجل  يس رئ  ت كافآمو   تنقالت 
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 اجمالي الربح  ( 24)
 

من شركة الكهرباء    ت الطاقةتكلفة شراء الطاقة مشتريامثل  وت  نيفاتهمتص   كافةبن  شركة لجميع المشتركيلايعات  مبلطاقة  امبيعات    تمثل
   .جددةمتالطاقة  ال  رومصاد  الوطنية

 
متعرفة    عرتحديد س  يتم  قالبيع  قتن  يئة بل هن  الكهرباء  طاظيم  تعرفع  تعديل  تم  لكافة شرائبال   البيع   ةحيث   ع قطاركين  ح مشتنقص 

 .2021ة  لسن  اب   شهر تبارًا من اع  رب شلمضخات مياه ا
 
ة  طاقالتنظيم قطاع  يئة  ن قبل هة الشراء م حديد تعرفم تويت   لطاقة المتجددة ومصادر ا  نيةلوطا  باءكهر لالطاقة من قبل شركة اراء  ش  م يت
رنة مع معدل تعرفة اقم  2021نة  انون األول لسكولغاية شهر    الثاني   ر كانون شه  من ادة  بالزي  لشراءث تم تعديل تعرفة احي   ادن المعو 
 .2020 امع 

 
 
 ، بالصافيغيلية أخرى تش  داترايا ( 25)
 2021  2020 

 ـــاردينـ  دينــــار 

    
 1,144,448  989,500 ركينرسوم تمديدات المشت

 5,077  2,417 اتيلد الب  داتيتمدرسوم  

 1,530,154  1,589,102 أجور عدادات

 422,608  551,415 وم متفرقةرس
 47,422  42,089 ش ر و أجور  

 (974,909)  (1,215,088) لس الريف المنجزةف   ت هماسام  خسائر مشاريع  ي افص

 (312,154)  (2,146,800) المنجزة مساهمات المشتركين  مشاريع    ئرصافي خسا

 431,256  593,053 ائييار الكهربتالصال  اي  مرسو 

 59,616  55,210 تال عدادارسوم استبد

 3,166  3,123 أخرى 
 464,021  2,356,684 
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 عمومية ة و يار دمصاريف إ ( 26)
 2021  2020 
 دينــــار  ــــاردين 
    
 19,217,601  20,585,505 واتب وملحقاتها ر 
 1,703,712  1,806,684 ن موظفيلنافع ام

 1,000,000  2,654,054 لموظفين ة الخدمة لمصاريف تعويض نهاي
 54,855  164,273 اتالجاز امصاريف  

 424,563  465,415 لصيانة اف  مصاري
 781,396  1,047,218 أجرة ستمات  ار يس

 317,538  410,894 عالنات ية ومطبوعات وصحف وا قرطاس
 458,321  399,570  طوابع

 778,657  54,4933 واستشارات انونيةق  ب تعام وأ و رس  و  عويضات ت

 518,112  642,833 مصاريف التمديدات
 436,312  338,847 مصاريف التأمين

 493,176  573,756 ف السياراتمصاري
 155,227  151,474 فاكسبريد وهاتف و   مصاريف

 39,600  39,600 رةيس وأعضاء مجلس االداتنقالت ومكافآت رئ
 493,353  514,679 شركةال  ة مبانيوحراسظيف  تن

 172,880  142,594 هرباء والمياه والتدفئة الكيف  مصار 
 20,260  21,114 ية هنأتعاب م

 24,097  15,585 مؤتمرات وندوات  اكر اشت
 32,996  64,718 رخص ورسوم حكومية 

 283,676  327,437 لتوزيعرخص اوم  رس
 77,121  97,127 ايجارات
 56,496  99,097 ر ف كمبيوتمصاري

 12,260  23,809 افةمصاريف الضي
 1,103  13,616 ي موقع العمل طعام الموظفين ف  بات نفقات وج

 366,777  425,373 اتب بريدية مك  -مولة تحصيلع 
 15,155  8,213 لمحلي نفقات دعم المجتمع ا

 100,515  100,515 (4)إيضاح    ألصولستخدام اا  حق  ستهالكات ا
 45,436  38,563 (4  )إيضاح  د إيجارات عقو ماز الت   –  ويليف تمتكال

 379,673  - قضاياص  مخص
 280,064  383,244 أخرى 

 31,910,300  28,740,932 

    
 (4,655,612)  (5,075,599) تب وملحقاتهالرواا  ةرسمل :  ينزل

 (228,047)  (623,391) يض نهاية الخدمةتعو   مصاريف  رسملة
 (678,225)  (866,394) تشغيلية و ادارية    ملة مصاريفرس

 ( 11,181)  ( 33,334) ين وظفلمف اجازات ارسملة مصاري
 (5,573,065)  (6,598,718) *  التنفيذ  ت ملة على مشاريع تحسمر مجموع المصاريف ال

 (268,758)  (296,083) سيةألنشطة غير األسايف اار المحول لمص

 25,015,499  22,899,109 

 
   .ركادوسيمفي نظام  ا  عليهلمتفق  ذ حسب النسب اتحت التنفي  عريلى مشاع مصاريف  لة هذه ال* يتم رسم
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 ت ءااستهالكات واطفا ( 27)
 

 لي:ما يفي قائمة الدخل الشامل ك  ظاهرال  طفاءات هالكات واالتسيل بند االان تفاص 
 
 2021  2020 

 دينــــار  رـــادينـ 

    
 10,670,020  11,529,934 (3)إيضاح    ت ك ممتلكات ومعدااستهال

 22,295  19,357 (6ضاح )إي  لتعارضات ا  اء قضاياطفإ

 6,077,227  6,596,064 ( 5  إيضاح)  فلس الريفو   ن جودات مساهمات المشتركياستهالك مو 
 (6,077,227)  (6,596,064) ريفلمشتركين وفلس المات اينزل: إطفاء مطلوبات مساه

 10,692,315  11,549,291 هالك واإلطفاء  ستاال

 
 لي: فاءات كما ياإلطكات و تهالساال  توزيع مت

 2021  2020 

 ــــاردين  نــــاريد 

    
 10,575,276  11,423,951 مل شالالدخل افي قائمة   ةر اإلطفاءات الظاهت و هالكااالست

 117,039  125,340 ساسية ت األنشطة غير األستهالكاا
 11,549,291  10,692,315 

 
 
 ساسي  اللنشاط الربح من اا ( 28)
 

 تمي  ادن قة والمعطالاة تنظيم قطاع  هيئل  من قب  2008حزيران    30يخ  لشركة بتار ل  ةء الممنوحباالكهر   يع وتزويد صة التوز رخ  على  بناءً 
االنشطةديد  تح من  السنوي  قبلاسياالس  العائد  الضر   ة  من  تنزيل  المعتمدة  يبة  الموجودات  تنظقاعدة  هيئة  قبل  قطاع  من  طاقة اليم 

قعادن والم ادا ا.  الشمت  بر رة  العااحتكة  أعاله  ساب  مع  عجز   نكاحيث  ئد  المل  دعن  لالعائد  بالرخصة  غ مبلب  2021  سنةحدد 
مع األخذ   ينارد  15,471,745  مبلغ بمتراكم    جزع صافي    2021  حتى نهاية سنةاكمة  لمتر ا  ةلقيمك تصبح اوبذل  رادين  3,435,847

طاع تنظيم قة  ئة من قبل هيبه النسإقرار هذونه لم يتم  ك  2020قد لعام  ة الفابة نسرامحافز أو غ تم احتساب  عتبار بأنه لم ي بعين اال
و  تالغا  معادن الالطاقة  ا  ريخية  معو   ،ةاليملالقوائم  تحديد    عجزالا  هذ  الجةيتم  عملية  المن خالل  لفترة  القادمة  التعرفة   ضمن و تعرفة 

الطاقة  ع  اعديل من قبل هيئة تنظيم قطوالت  للمراجعة   خاضعز  جالع   بلغ ة ويكون مصة الممنوحالواردة في الرخ  د التعرفةمنهجية تحدي
 خصة.الر شيًا مع ما ورد بتما  ادن معلوا
 



 محدودة ة العامة الالمساهم  ظة اربدفمحارباء  كهة  شرك
 ة اليائم الم حول القو   إيضاحات

 2021  ن األولكانو  31

- 29 - - 29 - 

 
 اسية غير األسنشطة  أل ادات ااير  ( 29)

 2021  2020 
 ــاردينــ  دينــــار 

    
 328,298  337,798 زيون فلتلاات تحصيل رسوم  ايراد

 1,662,567  1,700,225 اياترسوم النف  ايرادات تحصيل
 29,076  41,551 انة إنارة الشوارعات صييرادا

 230,916  215,882 ات أضرار ات تعويضدااير 
 1,024  1,024 رة جؤ ممباني    ادات اير 
 16,060  30,495 ت نسخ عطاءات رادااي

 43,002  116,549 ايرادات غرامات تأخير 
 37,610  20,673 عدات(ممتلكات ومع تالف )ت مستودعاايرادات مبي

 210,489  207,900 ألعمدة ت تأجير ايراداا
 34,175  45,757 داع البريد تأخير اي  د ئايرادات فو إ

 728  3,503 ملةعلق اادات فر اير 
 270,685  270,685 2008تموز    2ركين لغاية  ساهمات المشتإطفاء فائض مدات  رايا

 270,429  313,373 المتجددةت مصادر الطاقة  ستشاراإيرادات ا
 65,294  8,391 رى ت اخادااير 

 3,313,806  3,200,353 

 
 
 ساسيةنشطة غير األمصاريف األ  ( 03)
 2021  2020 
 دينــــار  رـــادينـ 
    
 2,199  314 ستبعاد ممتلكات ومعدات ئر اساخ

 9,723  9,820 ع ة الشوار ر انا  تكلفة صيانة 
 2,996  - ت(كات ومعداتالف )ممتلمستودع مبيعات    تكلفة

 264,099  42,725 برعاتت
 6,079  1,932 ت أجنبية الئر فروقات عمخسا

 261,400  261,400  دارةاالجلس  ء مصاريف اعضام
 90,000  49,736 ية أساسر  يطة غ نشحوافز أ

 17,692  4,594 أخرى 
 370,521  654,188 
    

 268,759  296,083 المشتركة  ن المصاريفغير األساسية م  ةيضاف: حصة األنشط
 117,039  125,340 ستهالكن مصاريف االمسية  احصة األنشطة غير األس             

 791,944  1,039,986 

 
 
 من ربح السنة    خفضة والمة  يساساأل  السهم  حصة ( 13)
 2021  2020 
    

 7,755,236  6,902,243 سنة )دينار(ربح ال
 10,000,000  10,000,000 سهم(د األسهم )توسط المرجح لعدالم
    
 فلس/ دينار  س/ دينارفل 

 776/0  690/0 لسنة ح السهم من رب لالمخفضة  و ة األساسية  صحال

 
 للسهم. ة مساوية للحصة األساسية السنح  ب من ر لمخفضة للسهم  ا  ن الحصةإ
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 غيلية ت التشقطاعاال ( 23)
 
ت  دماخالف  أثر بشكل جوهري باختالعلقة للشركة تتلمتع افاوالمن  ن المخاطرعلى أساس أطاعات الرئيسية  م تحديد أسلوب عرض القت

ي يتم كل منها وحدة منفصلة والت شكل  ت  ثبحي   طبيعة الخدمات  ب رة بشكل منفصل حس دامة وممنظ  عاتن هذه القطاإقطاعات.  للتلك ا
 كة. ر شلدى الالرئيسي    انع القراردير التنفيذي وصاستعمالها من قبل الم  مالتي يتقارير  وفقا للت  اقياسه

 
 اقة:الطحسب مبيعات    التالية   لت األعمااعاطق  اللة ألغراض إدارية من ختم تنظيم الشركي
 
 2021  2020 

 دينــــار  رادينــــ 
    
 99,700,011  101,356,749    مشتركين اعتياديين منزلي   يعات مب

 20,763,302  22,458,848 مية  حكو   دوائرو   منزليين  غير   ركين اعتياديينمشت  مبيعات 
 264,115  246,893 ف   عتياديين منزلي موظن ا مشتركي  مبيعات 

 28,109,577  32,392,053   ري لتجااع القطا  مشتركين  ات مبيع
 305,565  347,773 ؤقتهالعدادات المكين  تر شم  ات مبيع
 5,022,854  4,974,403 تصاالت  مشتركين قطاع اال  عات مبي

 1,899,832  1,871,099 ك  طاع البنو مشتركين ق  مبيعات 
 178,167  162,752 فزيون لتوالكين االذاعة  مشتر   ت يعامب

 89,433  118,587 دق لفناين اتركمش  مبيعات 
 5,350,090  5,868,242 غارصون  عيا نص  نمشتركي  مبيعات 
 14,663,800  17,517,341 ين صناعيون متوسطينمشترك  مبيعات 
 25,880,783  25,426,683 ه مضخات ميا  مشتركين  مبيعات 
 14,832,251  16,163,141 اعيالقطاع الزر   كينمشتر   مبيعات 

 16,921,576  16,993,958 ارع ة شو ر نا مشتركين ا  ات مبيع
 642,477  649,742 / زراعي  ي جار ت  نيركتمش  مبيعات 
 9,216,666  9,200,927 الردنية المسلحة ا  كين القواتمشتر   مبيعات 
 1,355,659  1,985,675 ستهالكفروقات االمبيعات  
 7,368,778  8,584,201 فةزراعي ثالثي التعر   طاعق  مبيعات 

 322,817  284,293 ةخاصت الفيابيعات المستشم
 41,220  87,417 بائير هلكا  نحلشابيعات سيارات  م
 266,690,777  252,928,973 

 
عات يبالمعلى  ء القطاعي بناءدا يتم تقييم األ ألداء.اتقييم  صل ألغراض كل منفل بشقطاعات األعما ت ة الشركة بمراقبة مبيعاتقوم إدار 
 . علكل قطا

 
أو خدمات  م متقدي في    تبطالجغرافي ير   القطاع اقتصاديبي   يفنتجات  تختلف ع ئ عة لمخاطر وعوااضخ  دةدمحة  ئة  المتعلقة د   ن تلك 

الان جميع القطاعا ت اقتصادية أخرى. علما  بقطاعات عمل في بيئا  شمال ة  وهو منطق  واحد  جغرافي   في قطاعة مرتبطة  تشغيليت 
 هاشمية. لاية  ألردنالمملكة ا
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 ملة محتالتزامات  ت و تعهدا ( 33)
 

 -واعتمادات    التكفا
 
: 2020ينار )د  3,130,019  بمبلغ  ندية وإعتمادات مست   بنكية   تمثل في كفاالت محتملة ت   التزامات  لمالية ائم  واقلا  خشركة بتاريال  ى لع 

 .(اردين  1,967,562
 

 -يــا  قضا
 
 إدارة   ينشاطاتها، وبرأقة بتعلية منون في مطالبات قاتتمثل    ر دينا  1,273,585  غبمبل  من القضايا  في عدد   ركة مدعى عليهان الشإ

اار شومستالشركة   الملقاها  فإن  القضا  ةسجلملا  ات خصصنوني   ية كاف  ار( دين  803,009  :2020)  ردينا  720,034  بمبلغ   يالهذه 
 البات.القضايا والمط  كعن تل تنجمقد  التي    ت مالتزاهة االلمواج

 
 –  ةالوطني هرباء  كالشركة  ف مع  الخال

 
اتطال شركة  بالط)  ةالوطني  رباءلكهب  الشركة  يو ر  ايند  717,357بلغ  بم  (ة قامزود  فوائالذي  في  فرق  وتعاد  مثل  الشركة  لتأخير  تقد 

نظيم تة  ن هيئادرة ع( الصالجملة  هربائية )تعرفةكفة الر التعب  دلما ور ًا  وفق  تزاماتى الشركة أية الوني بأنه لن يترتب علالقان  ومستشارها
 .من قبل الطرفين   التطبيقمة بملز عادن والاقة والمطالقطاع  

 
   -  لييلتشغإليجار ا دات اهعت
 
 كمؤجر   ةشركال
 

كما في   ستقبالممها  تالي سيتم اس الت  يجارات الحد األدنى لإل. بلغ  أقلو  أ سنة    تهامد وفقا لعقود    تبها الصغيرةبعض مكا  كةر شتؤجر ال
 يلي:   ون األول كماكان  31

 2021  2020 

 ـــاردينـ  ارـدينـــ 

    
 1,024  1,024 ية سنة لغا
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 ر خاط إدارة الم ( 43)
 
 -  لفائدةعار اأسر  اطخم
 

 .روضقوال  لدائنةالبنوك ادة مثل  باتها والتي تحمل فائمطلو اطر أسعار الفائدة على  ضة لمخمعر   كةشر إن ال
 
لى ع   حدة، ويتم احتسابهالسنة وا  شركةال  ربح  على   الفوائد   رلممكنة بأسعااة  بأثر التغيرات المفترضل  الشام مة الدخل  ئية قاسحسا  مثلتت

 ئدة متغير.سعر فا  ي تحملالمالية التبات  لو طوالمت  ادالموجو 
 

غيرات األخرى بقاء جميع المت  دة مع ئالفاار  على أسع  ةنة المعقولللتغيرات الممك  الشامل  ة قائمة الدخليوضح الجدول التالي حساسي
 .ةبتالمؤثرة ثا

 

2021  - 

 ملـــة عال

 دة لزياا
  ر الفائدة بسع

 ألثر على ربحا
 ة بل الضريبق  السنة

 ـــاردين  ( ة)نقط 

    

 (351,388)  50 أردني  دينار

 
2020  - 

 العملـــة 

 يادةالز 
  بسعر الفائدة 

 ألثر على ربحا
 ضريبة قبل ال  سنةال

 راينـــد  ة( نقط) 

    

 (291,747)  50 أردني دينار 
 
 شارة.إلغير أعاله مع عكس اثر مساو للتاأل  يكون ؤشر  سلبي للم  تغيرهناك   الحي  ف
 

 -  نماتئإل ار  اطمخ
 

 .شركةال  ماتهم تجاهن الوفاء بالتزانين والجهات األخرى ع تنجم عن تخلف أو عجز المدي لتي قدطر اتمان هي المخامخاطر االئ
 
ل كشبة الذمم القائمة بمالء مع مراق للعاني ائتموضع سقف بقوم  ان حيث تمئتيرة لمخاطر االبدرجة كب   نها ليست معرضةأب ركةشى التر 

 فية رائدة.ات مصر مؤسسوالودائع لدى  باألرصدة    ةشركلا  ظتحتفا  كممستمر.  
 

كما في   من الذمم المدينة  ٪ 63من    ته أكثرنسبما    تمثل  ةيالحكومات  الجهال أن  إ  ير من العمالءقديم خدماتها لعدد كبتب  شركةتقوم ال
 .(٪ 49:  2020)  2021األول    ون كان  31
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 -  يولةسطر المخا

 
 ت البنكية. التسهيالو   تحصيل الذممدية من  لسيولة النقا  وفرالتأكد من تعن طريق    وذلكلة  و سيلعلى إدارة مخاطر ا  ةشركتعمل ال

 
ائدة السوقية  فر الدي وأسعاقاعالت  س الفترة المتبقية لالستحقاق( على أساخصومةر مغي)  الماليةلمطلوبات  اه توزيع ادول أدنيلخص الج

 لية: لحاا

  طلب عند ال  

 شهرمن 
  شهر  12ى لإ

 من سنة 
  ت نواس  5 تىح

 أكثر
 ع لمجمو ا  سنوات  5 من

 دينــار   دينــار   دينــار   دينــار   دينــار  2021األول  كانون  31
          

 107,482,523  -  -  107,482,523  - ئنةذمم دا

 8,996,351  -  -  8,996,351  - ئنة أخرى امصاريف مستحقة وأرصدة د
 23,013,932  894,2024,  263,17,216  903,467  - طويل األجلقرض  

 54,078,023  -  -  -  54,078,023 وك دائنةبن

 55,144,284  -  -  -  55,144,284 نتأمينات نقدية للمشتركي
 528,000  -  372,290  155,710  - رود إيجاعق  ماتاالتز 

 249,243,113  4,894,202  17,588,553  117,538,051  109,222,307 عو المجم

          

          2020ول ن األ كانو 31
          

 92,729,780  -  -  92,729,780  - م دائنةمذ

 4,891,931  -  -  4,891,931  - ى ر دائنة أخ  حقة وأرصدةريف مستمصا
 21,921,854  -  17,855,075  4,066,779  - قرض طويل األجل

 41,722,360  -  -  -  41,722,360 ةنائدبنوك  

 51,752,452  -  -  -  51,752,452 مشتركيننقدية للنات  ميأت
 660,000  -  483,298  176,702  - التزامات عقود إيجار

 213,678,377  -  18,338,373  101,865,192  93,474,812 وعمجالم

 
 -  تمالعمخاطر ال 

 
كي مريالدوالر األ  بوط بسعر ثابت مع دينار مر ف الصر   األمريكي. إن سعر  رألردني والدوالنار اديل ي باه  ةشركتعامالت الإن معظم  

 الية.موائم الي على القر جوهر يت غ العمال  اطري فإن أثر مخدوالر لكل دينار(، وبالتال   1ر41)
 
 
 العادلة لألدوات المالية القيمة   ( 53)
 

 ات المالية.لمطلوباو   ليةلمافي الموجودات ات المالية  دواألا  تتمثل
 
ينة مم المدالذو   شامل اآلخرالعادلة من خالل الدخل المة  قيلبا  ليةوموجودات ما  كوأرصدة لدى البنو   ن النقد ية مالمون الموجودات التكت
او  البعض  األرصدة  والالمطلوبا  ن تتكو خرى.  ألمدينة  الدائنة  الذمم  المالية من  األجل  ض ر والقدائنة  ال  كو نبت  د عقو   والتزامات   طويل 
 ى.ر خنة األألرصدة الدائا  وبعضيجار  إلا
 

 ات. ألدو ية لهذه اعن القيمة الدفتر   هري ت المالية ال تختلف بشكل جو لألدوالعادلة  إن القيمة ا
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 لمالة رأس ادار إ ( 36)
 

الهديتم   شركةال  شاطم نع ل مالئمة بشكل يدب رأسمانس  ى لع   بالتأكد من المحافظة  شركةالإدارة رأسمال  بما يتعلق  يسي ف الرئي  فثل 
 ة. حقوق الملكي  مظويع
 
ر بإدارة    ركةشال  مو قت المهيكلة  الالزمأس  التعديالت  وإجراء  ع ال  تغيراتلة  في ضوء  الع   يها  تقم  مل.ظروف  ولم  ية بأ  شركةال  هذا 

 الية والسنة السابقة.الح  ةنسة بهيكلة رأس المال خالل الراءات المتعلقجاسات واإليوالسهداف  ألت على اتعديال
 
لمدورة ختياري واألرباح ااال  حتياطي االجباري واالحتياطي ع واالالمدفو   ي رأس المالثل فمتتلمال  هيكلة رأس ا  يفد المتضمنة  بنو ال  ن إ
 دينار(.   19,534,817:  2020(  2021  ألولانون اك  31في    دينار كما  22,437,060 الغ مجموعهلباوا
 
 بعد  ةذفالنا  الصادرة وغير  توالتعديال  دةديالج  الية الدولية والتفسيراتمال  ريار معايير التق (37)

 
ة الشرك  م، وستقو رجة أدناهمالية مدال  اريخ القوائم ى تة بعد حت لصادرة والغير نافذات  لتفسيرات الجديدة والتعديالالية وايير المإن المعا

 :ي امًء من تاريخ التطبيق االلز تعديالت ابتدال ابيق هذه  طبت
 
 ( عقود التأمين  17)قارير المالية رقم  الت  إلعداد  الدولي  معيارلا
 لتأمينعقود ا  (17)رقم  التقارير المالية    إلعداد  الدولي   معيارلا  2017  أيار من عامحاسبية في  يير الممجلس الدولي للمعار الصدأ

 ر يالتقار   إلعداد دولي  ال  معيارال، يحل  سري أن    اوم  .س والعرض وااليضاحات المتعلقة بعقود التأمين العتراف والقياماًل لاوذجًا شنم
 يولدال  معيارال. ينطبق  2005  عام أمين الصادر في  تعقود ال  (4رقم ) ارير المالية  التق  اد إلعد  الدولي   معيارالل  مح  (17رقم )المالية  
)  ةالمالي  يرالتقار   إلعداد أ  ( 17رقم  الحياة وغيرها  على جميع  التأمين )مثل عقود  المباشرة وعققن ع منواع عقود  التأمين  إعادة ود  ود 

الية التي تحمل خاصية المشاركة.  معلى بعض الضمانات واألدوات الينطبق    لعقد التأمين، كمادرة  مصلن النظر للمنشأة او دالتأمين(  
وذج محاسبي لعقود من  (17رقم )التقارير المالية    إلعداد   الدولي   عيارملل  العام   طاراإل  وفريتطبيق.  ال لنطاق    ت محدودة ءااتسري استثن

،  (4رقم )قارير المالية  تال  إلعداد الدولي  معيار  الفي    الواردة لى عكس المتطلبات  ن. ع ميأتساًقا لشركات التاو ن يكون أكثر فائدة  التأمي
( نموذًجا 17)  مالتقارير المالية رق  إلعداد   الدولي   معيارال  السابقة ، يوفرمحلية  لحاسبة اياسات المير على س كب  والتي تعتمد إلى حد 

( هو 17م )قالتقارير المالية ر   إلعداد  لي الدو   ارمعيالالصلة. جوهر  ذات  ة  يع الجوانب المحاسبيميغطي ج  حيث  التأمين شاماًل لعقود  
 النموذج العام، ويكمله: 

 

 سوم المتغيرة(،باشرة )نهج الر كة المر ت المشاد مع ميزادد للعقو مح  تطبيق•  
 األجل. شكل أساسي للعقود قصيرة بط(  ا• نهج مبسط )نهج تخصيص األقس

 

تطبيق المعياره  سيتم  المبكر شر   لثاني،اكانون    1بارا من  اعت  عي جبأثر ر   ذا  بالتطبيق  السماح  المنشأة طبقت  ي مع  ان    معيارالطة 
عداد ال  الدولي   اريمعلا( قبل أو مع تطبيق  15التقارير المالية رقم )عداد  الدولي المعيار  لا( و 9)  مالية رقمقارير اللت اعداد  ال  الدولي 
 .  الشركةى  ر علياعال ينطبق هذا الم  .(17ير المالية رقم )التقار 

 

 ولة دا تتصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير الم:  (1معيار المحاسبة الدولي رقم )ت على  تعديال
حاسبة ( من معيار الم76( الى )69)  ت بإصدار تعديالت على فقرا 2020كانون الثاني    خالل  لمحاسبيةاعايير  ملل  دولي المجلس ال قام

 : يالت دالتع  توضح هذه غير المتداولة.  مقابل    مطلوبات المتداولةف النيصلتحديد متطلبات ت   (1الدولي رقم )
   ،”تسويةالتأجيل  لالحق  “ تعريف   -
 ،ة الماليةفي نهاية الفتر موجود    ان يكون سوية يجب التأجيل  لت  حقال -
 ،  لة ممارسة حقها في التأجيأمنشلاان التصنيف ال يتأثر باحتمالية  -
ذ ال تــؤثر شــروط  اعنــد    د ذاتهــا أداة حقــوق ملكيــةيــل فــي حــ بــات القابلــة للتحو مطلو ال شــتقات المتضــمنة فــي ملفــي حــال كانــت او  -

   .   المطلوبات على تصنيفها

 

بأثالتعدييق  سيتم تطب الثان  1اعتبارًا من  رجعي    رالت  بتقي  الشركة  تقوم  .2024ي  كانون  ت يحالًيا  المماأم  التعديالت على  رسات  ثير 
 وض.ادة تفاحالية قد تتطلب إع ض الرو قكانت اتفاقيات ال  اذالحالية وما إ

 
 .  كةر للشأثر جوهري على القوائم المالية    تعديالتلالمتوقع أن يكون لمن غير 
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 ( 3)  مالتقارير المالية رق  إلعداد   الدولي  معيارال  تعديالت على  -  فاهيميمطار الرة الى اإلإشا
الدولي   قام اللمعالمجلس  )اد  عدال  لي الدو   معيارالعلى    يالتعدتبإصدار    2020أيار    لخاللمحاسبية  ايير  المالية رقم  ( 3التقارير 
األعمال  ادمنا المفاهيم  -ج  اإلطار  الى  هذه  .  ي إشارة  اإل  التعديالت تحل  امحل  المفشارة  اإلطار  القوائم لى  وعرض  اهيمي إلعداد 

ال  1989عام    في  رالمالية والذي صد المفاهيمي ومع اإلشارة  المالية و ل  ى اإلطار  اذار  ي صد لذالتقارير   تغيير   ن دو   2018ر في 
 مي.فاهيمجوهري على متطلبات اإلطار ال

 
 ( لتجنب إمكانية ظهور أرباح أو خسائر 3قم )ارير المالية ر التق  د اعدال   لي الدو   عيارمالراف بعتكما أضاف المجلس استثناء لمبدأ اال

الللمطلو   (Day 2)الثاني"    مليو ا" الداق منط  تملة المشمولة ضمن حمبات وااللتزامات  تفسير لجنة  و أ  (37)  ولي رقمعيار المحاسبة 
 .  نفصلها بشكل متم تكبد  الح( في  21يير التقارير المالية الدولية رقم )اتفسير مع

 
حتملة التي  مل ( لألصول ا3ة رقم )التقارير الماليعداد  ال  ي دوللا  معيارالمجلس توضيح التوجيهات الحالية على  قت ذاته قرر الفي الو 
  عداد وعرض القوائم المالية.  هيمي إلبدال اإلطار المفاباست رثلن تتأ 

 
  .2022ثاني  الكانون    1رًا من  با تاع   بأثر مستقبلي سيتم تطبيق هذه التعديالت 

 
 .  للشركة  ليةاأثر جوهري على القوائم الم  ن يكون للتعديالتالمتوقع أن غير م
 

 ( 16عيار المحاسبة الدولي رقم )ت على متعديال  -  المعنيم  تخداسالقبل ا  صل من البيعحت المالت والمعدات:  الممتلكات واآل
الدولي  المجلس  ا  قام  معيع عديالت  تبإصدار    2020يار  أ  لخال  لمحاسبيةللمعايير  اللى  المحاسبة  )ار  رقم  الممتلكات (  16دولي 
ات والمعد  الممتلكات واآلالتلفة  ك  ض المنشئات من تخفي  ع نوالذي يمام المعني  صل من البيع قبل االستخدحلمتاواآلالت والمعدات:  

 طريقة لعمل باللزمة  لة الالالحيزه لتجهموقع و ل إلى الصألإحضار ا  في الفترة خالل  بيع منتج تم انتاجه   المتحصلة منبقيمة المبالغ  
في ة انتاجها  تكلفو   ت ن بيع هذه المنتجام  بالمبالغ المتحصلة  جب على المنشأة االعترافيلك  ذالتي تحددها اإلدارة. وفقا ل  المقصودة

 .حابر اال
 
تطبيق  س رجعيتم  بأثر  من    ي التعديالت  الثاني    1اعتبارًا  بنود  2022كانون  و  ممتلكات ال  على  البدء والتي    المعدات واآلالت  تم 
 .  ولى ألالتعديالت للمرة ا  المالية التي تطبق فيها  ة لسنافي  فترة مالية تم عرضها    أولفي بداية    هاداماستخب
 

   .للشركةي على القوائم المالية ثر جوهر أ  يكون للتعديالت   ع أن وقتالم  من غير 
 

 ( 37ي رقم )الدول  ةالمحاسبلى معيار  عديالت عت  -كلفة التزامات العقود    –  الخاسرةد  و عق ال
الدولي    قام االمجلس  أيا  لمحاسبيةللمعايير  بإصدار تعديالت على م2020  رخالل  الدو ،  المحاسبة   دد ح( والتي ت37رقم )  ي لعيار 
 خسارة. ه  نسينتج ع او    الخاسرد تقييم ما اذ كان العقد  ن ع   ان تأخذها بعين االعتبار أة  ى المنشكاليف التي يجب علالت
 

كال من التكاليف   تتضمن أو الخدمات  بضائع  لا  ع يبة بعقود  المتعلقالمباشرة  التكاليف    انرة".  التكلفة المباشريقة "طعديالت  الت  تطبق
  دارية والعمومية بالعقود بشكل مباشر ولذلكالمباشر. ال تتعلق المصاريف ال  بشكعقد  لمتعلقة بأنشطة الاعة  وز مالالتكاليف  و افية  ضاإل
 ر بموجب شروط العقد.  لى الطرف االخاميلها  حذا تم تدها إال إم استبعايت
 

كما    هاشروطيتم الوفاء بجميع  لم    تي ليالت على العقود ادع. تطبق هذه الت2022كانون الثاني    1ارًا من  باعت  التعديالت سيتم تطبيق  
 تي تطبق فيها التعديالت للمرة األولى.  لالمالية ا  السنةفي بداية  

 
 .  ركةللشائم المالية  القو   جوهري علىأثر    تللتعديالأن يكون    المتوقعر غي   من 

 

 ابعة كمتبني شركة ت  - ية للمرة األولىلمالا رية إلعداد التقاريلو تبني المعايير الد  –( 1قارير المالية رقم )تال دإلعدا الدولي معيارال
    للمرة األولى  التقارير الماليةإلعداد    الدولية  لمعاييرل

على  تحسالمن  ء  ز كج من  اد  إلعد  الدولية  رمعاييلامعالجة  ينات  لألعوام  المالية  معايير    صدرأ،  2020-2018التقارير  مجلس 
ال المالية رقم  التق  داالدولي إلعد  معيارلادولية تعدياًل على  المحاسبة  الدولية إلعداد  ت  -(  1)ارير  المعايير  للمرة ابني  المالية  لتقارير 

لقياس  (  1)  مرق  ةالتقارير المالي  الدولي إلعداد  معيارال( من  )أ  16الفقرة د  تطبيق    ي تختار تابعة التلشركة الل  ليسمح التعدي  .األولى 
ا متراكملااألجنبية    عمالت ال  فروقات تحويل قب  المعلنالغ  مبلباستخدام  الشركعنها من  تطبيل  بناًء على تاريخ  الشركة األم   قة األم، 

لذي  ارك  تأيًضا على الشركة الحليفة أو االستثمار المشق هذا التعديل  م تطبيتي  ألولى للمرو اة  ر الماليرياالتقإلعداد    الدولية  معاييرلل
 (.1لمالية رقم )ير اار قالت   الدولي إلعداد  رمعياال)أ( من   16د  يختار تطبيق الفقرة  

 
 بكر. لماح بالتطبيق  ، مع السما2022كانون الثاني   1  ن هذه التعديالت اعتبارًا مبيق  سيتم تط
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 .الشركة  يل على دذا التع ينطبق ه  ال
 

 ة بالمطلوبات المالي  فلغاء االعتراإل   ’% 10’اختبار    –وات المالية  داأل  (9التقارير المالية رقم )  إلعداد  الدولي  يارمعال
على  المن  جزء  ك من  االتق  إلعداد  الدولية  معاييرالمعالجة  تحسينات  لألعوام  المالية  مج2020-2018رير  أصدر  معايير  س  ل، 
اا إلعداد ا  معيارالعلى    عدياًل تلدولية  لمحاسبة  )  لدولي  رقم  المالية  تأخذها تال  حيوض  .(9التقارير  التي  الرسوم  بعين   الشركة  عديل 

تقييم ما إذاباالعت الانت  ك  ار عند  المعدلة تختلف اختاللجديمالية اشروط المطلوبات  المالية  دة أو  ًفا جوهرًيا عن شروط المطلوبات 
مدفوعة أو المستلمة من لم او مة من قبل المقترض والمقرض، بما في ذلك الرسفوعة أو المستلك المدل م فقط تهذه الرسو ة. تشمل  ليصاأل
ديلها أو تبادلها في أو بعد عالمطلوبات المالية التي يتم تيل على  بتطبيق التعد  شركةال  م قو ت نيابة عن اآلخر.  ض ر بل المقترض أو المقق

 ل. التعدي  الشركة  فيها   تطبقالتي    يةالمالسنة البداية  
 

التعديالت اعتبارًا من    سيتم تطبيق الثاني    1هذه  طبيق التعديل على تب   الشركة  قومستر.  بكمع السماح بالتطبيق الم  ، 2022كانون 
 .لديعالت  الشركةفيها    تطبق التي    السنة الماليةة  يلها أو تبادلها في أو بعد بداتم تعديات المالية التي ي طلوبلما
 

 . لشركةلعلى القوائم المالية    أثر جوهري يالت  للتعد  ن أن يكو   المتوقعير من غ 
 

 لة ادعفي قياس القيمة ال   بالضرائ( الزراعة:  41المحاسبة الدولي رقم )  رعيا متعديالت على  
من    مع  تحسيناتالكجزء  إلعداد  معاييرالالجة  على  من    الدولية  لألعوام  المالية  أص2020-2018التقارير  معار  د،  يير مجلس 

ن م  22لوارد في الفقرة  بإلغاء متطلب المعيار ا  لعديتال  قام( الزراعة.  41ر المحاسبة الدولي رقم )على معيا  دياًل لية تعو سبة الدالمحا
المحاسبة   )ولي  لد امعيار  الذي يقض41رقم  ت(  بأن  النقد ي  التدفقات  المنشآت  العادلة لألصول  يستبعد  القيمة  قياس  الضرائب عند  ة 

 (.41لي )و سبة الديار المحانطاق مع  من ض
 

 .كربسماح بالتطبيق الملا، مع  2022ن الثاني كانو   1ادلة اعتبارًا من عال  ةهذه التعديالت بأثر مستقبلي على قياس القيم  سيتم تطبيق 
 
 .الشركةعلى    أثر جوهري تعديالت  يكون للالمتوقع أن   ن غيرم
 

 (8)رقم  لي  اسبة الدو يار المحمع  تعديالت على  -تعريف التقديرات المحاسبية  
تعريًفا   م، حيث قد  (8)ي رقم  لى معيار المحاسبة الدولع ت  المجلس معايير المحاسبة الدولية تعدي  ر ، أصد2021  شباط من عامفي  

ح ية وتصحيسبايرات المحاسبية والتغيرات في السياسات المحدبين التغييرات في التق  الفرق   تعديالت محاسبية". توضح الت الراي لـ "التقد
 يرات المحاسبية.دلتقالتقنيات القياس والمدخالت لتطوير    المنشآتم  ح كيفية استخداها توضن. كما أاألخطاء

 
ت التعديالت سيتم  هذه  من  ا   طبيق  على   2023ي  لثان ا  ن كانو   1عتبارًا  واالتغيي   وتنطبق  المحاسبية  السياسات  في  في لرات  تغيرات 

 .اإلفصاح عن ذلك  طالما تم   التطبيق المبكرسمح ب يُ لفترة.  اية تلك او بعد بدأ  ي التقديرات المحاسبية التي تحدث ف
 

 .الشركةعلى    أثر جوهري ون للتعديالت  كن يأالمتوقع   من غير
 

 (2رقم )ارسة  موبيان الم  (1)  رقم  سبة الدولير المحاتعديالت على معيا   -ية  سباعن السياسات المح  حااإلفص
امعايير اس  لأصدر مج،  2021  شباط من عامفي   الم  عديالت تلدولية  لمحاسبة  الدولي على معيار  وبيان ممارسة    (1)  رقم  حاسبة 

لمنشآت على تطبيق أحكام ساعدة اإرشادات وأمثلة لمقدم ت  ث حيهمية النسبية، ألااتخاذ أحكام  (2) مرق لية للتقارير الماليةو الد المعايير
المحاسياألهم السياسة  عن  اإلفصاحات  على  النسبية  ايةبة  تهدف  مسالتعديالت  .  المعإلى  تقديمدة  على  السياسة   نشآت  إفصاحات 

ت "الهامة" بمتطلبا  سبيةحاماح عن سياساتها الصفطلبات المنشآت باإلأكبر من خالل استبدال مت  فعةن المحاسبية التي تكون ذات م
ذ القرارات ي اتخافلنسبية  األهمية المفهوم    آتشادية" وإضافة إرشادات حول كيفية تطبيق المنماح عن سياساتها المحاسبية "الاإلفص

 ن اإلفصاح عن السياسة المحاسبية.بشأ
 

تطبي المحاستال  قسيتم  معيار  على  الدولي  عديالت  )بة  فلل  ( 1رقم  تبدأ  التي  بع أ  يفترات  الثاني  1د  و  السماح   مع   2023  كانون 
 جوهري مصطلح  ق تعريف  ل تطبيو حزامية  ات غير إل إرشاد  دم تق   (2رقم )ا ألن التعديالت على بيان الممارسة  بالتطبيق المبكر. نظرً 

 ضرورًيا.  سريان هذه التعديالت ليس  ريخ اعلى معلومات السياسة المحاسبية، فإن ت
 

 .لشركةل  ةعلى إفصاحات السياسة المحاسبيأثيرها  لتعديالت لتحديد تير اأث تحالًيا بتقييم   كةر شال  تقوم
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 ةكى الشر ثره علوأ  (19  –  يدوفك)كورونا    انتشار فايروس (38)
 

تأثينتيج استمرار  )كوفيد  ة  كورونا  فيروس  العالم19  -ر  االقتصاد  على  األ(  وقطاعات  الم ي  مختعمال  ذلك  رافق  وما  قيود    ن لفة 
األردنيةالح  هاتوإجراءات فرض اإلد  ،كومة  بمراقبةتقوم  تو   ارة  وتحديدا  لها بشكل مستمر،  تتعرض  التي  والمخاطر  الشركة    فيراعمال 

دث يحلم    حيث  نشاطات الشركةلم ينتج عن جائحة فيروس كورونا تأثير جوهري على    مرار بأعمالها.لالست  ةالالزم  ة ية النقدالسيول
   الستهالكية.انماطهم ا  لكهرباء او على ين لركتميات استهالك المشك  على تغيير جوهري  

 


