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 وائم المالية المرحلية المختصرةتقرير حول مراجعة الق

 كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودةإلى مجلس ادارة شركة 

 ميةالهاش ةردنيألاالمملكة  –اربد 

 

 

 مقدمـة 

 

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

  ةحليلمر ل اوقائمة الدخل الشام  2022  آذار  31كما في    المختصرة  والتي تتكون من قائمة المركز المالي المرحلية 2022  آذار  31

أشهر المنتهية    للثالثة  المختصرة  وقائمة التدفقات النقدية المرحلية   المختصرة  وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحليةالمختصرة  

حولها واإليضاحات  التاريخ  ذلك  ا  .في  هذه  وعرض  اعداد  عن  مسؤول  اإلدارة  مجلس  وفقا    لقوائمإن  المختصرة  المرحلية  المالية 

المح اباسلمعيار  )لي  و لدة  المرحلية"  (34رقم  المالية  المالية "التقارير  القوائم  هذه  حول  نتيجة  الى  التوصل  هي  مسؤوليتنا  ان   .

 المرحلية المختصرة استنادا إلى مراجعتنا.

 

 جعة انطاق المر

 

المراجعة   بعمليات  المتعلق  الدولي  للمعيار  وفقاً  مراجعتنا  جرت  المالي  2410لقـد  المعلومات  ميحللمراة  "مراجعة  مدقق  ة  قبل  ن 

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

المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. ان نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير 

لتدقيق التي تتم وفقا للمعايير الدولية للتدقيق وبالتالي ال تمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول  ل ااعمق أانطمن  

 ال نبدي رأي تدقيق حولها.  فإنناكافة األمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خالل أعمال التدقيق، وعليه 

 

 النتيجة 

 

ة أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم اعدادها من كافة أي  اهنتبا ن ا  بناء على مراجعتنا لم تسترع

 .(34رقم ) النواحي الجوهرية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

 

 إرنست ويونغ/ األردن

 

 

 قاوي روضاح عصام الب

 591قم خيص رتر

 دنية الهاشمية المملكة األر –عمان 

 2022نيسان   28

 



 

 معها وتقرأ  مختصرةلمرحلية الالقوائم المالية ا من هذه  ا  جزء 11ى رقم إل 1قم  ر  نم حات المرفقةعتبر اإليضات

 بد المساهمة العامة المحدودةباء محافظة ار هر ك  ةكشر 
 ةالمختصر   حليةكز المالي المر قائمة المر 
  2022  آذار  31كما في  

 2021كانون األول  31  2022 آذار 31  إيضاحات  

 دينــــار  دينــــار   
 )مدققــة(   مدققة(  )غير   الموجودات 

      -متداولة  موجودات غير
 131,692,317  131,340,384   ت داومعممتلكات 
 89,417,232  89,526,339   شتركين وفلس الريف الممساهمات  موجودات

 46,365  42,154   مدفوعات قضايا التعارضات 
 435,570  410,439   حق استخدام أصول 
 5,015,794  6,196,759   مشاريع تحت التنفيذ
 6,038,970  5,930,349   مخزون استراتيجي  

 2,271,143  2,328,296   ية مؤجلة ت ضريب ا موجود
 286,719  286,719   امل اآلخر خالل الدخل الشالعادلة من  ية بالقيمة موجودات مال

   236,061,439  235,204,110 
      -موجودات متداولة  

 131,479,367  147,929,227   ذمم مدينة
 4,361,287  4,444,441   أرصدة مدينة أخرى 

 4,282,030  5,004,103   ن زومخ
 83,141  105,178   نوك ة لدى الب دنقد وأرص

   157,482,949  140,205,825 

 375,409,935  393,544,388   مجموع الموجودات  
      

      والمطلوبات حقوق الملكية  
      -حقوق الملكية 

 10,000,000  10,000,000  6 رأس المال المدفوع 
 2,500,000  2,500,000  6 اري ب اج يإحتياط

 638,778  638,778   تياري خإحتياطي ا
 9,298,282  11,043,351   أرباح مدورة 

 22,437,060  24,182,129   مجموع حقوق الملكية 
      

      -المطلوبات  
      غير متداولة بات مطلو

 89,417,232  89,526,339   كين وفلس الريف همات المشترمطلوبات مسا
 333,106  333,106   يلة األجل امات عقود ايجار طوتزلا

 4,948,446  5,400,064   قدما مساهمات مشتركين مقبوضة م
      6,522,723  6,954,927   مخصص تعويض نهاية الخدمة 

 18,666,670  18,666,670  4 قرض طويل االجل 
 55,144,284  56,206,868   ن ي تركمشلل ةي قدتأمينات ن 

   177,087,974  175,032,461 

      ة مطلوبات متداول
 107,482,523  126,184,794   ذمم دائنة

 4,169,471  4,716,179   مصاريف مستحقة 
 124,902  134,124   التزامات عقود ايجار قصيرة األجل 

 9,083,636  7,077,596   أخرى أرصدة دائنة 
 51,611,016  49,487,615   بنوك دائنة

 78,122  10,451   همات المشتركينمسا فائض
 1,891,688  1,672,278   مخصصات مختلفة 

 3,499,056  2,991,248  5 مخصص ضريبة الدخل 
   192,274,285  177,940,414 

 352,972,875  369,362,259   ات ب ولط ممجموع ال
 375,409,935  393,544,388   حقوق الملكية والمطلوبات   وعمجم



 

 معها وتقرأ  مختصرةلمرحلية الالقوائم المالية ا من هذه  ا  جزء 11ى رقم إل 1قم  ر  نم حات المرفقةعتبر اإليضات

 امة المحدودةبد المساهمة العار   حافظةباء مر كة كهشر 
 ةالمختصر  حليةقائمة الدخـل الشامل المر 

 مدققة(  )غير  2022  آذار  31المنتهية في    للثالثة أشهر
 
 راآذ  31 ي ف  ةالمنتهي  للثالثة أشهر   
 2021  2022  إيضاحات  
 دينــــار  ـــارنـيد   
      

 62,751,654  72,575,982   مبيعات الطاقة
 ( 55,679,362)  ( 60,661,330)   قةالطا  تكلفة شراء

 7,072,292  11,914,652   الربح   إجمالي
      

 491,008  458,791   ايرادات تشغيلية أخرى 
 (6,413,036)  (6,794,512)   ةيمو مع مصاريف ادارية و 

 (2,847,349)  (2,892,962)   ت واطفاءات كاالاسته
 (775,165)  (269,387)   متوقعة  مخصص خسائر ائتمانية

 (131,247)  (212,648)   مخصص مخزون بطيء الحركة
 (2,603,497)  2,203,934   من النشاط األساسي   (الخسارةالربح )

      
 740,857  772,098   ة سيساألاألنشطة غير ا  ايرادات 

 947,651  1,970,416   د تأخير تسديد فواتير اإلنارة ت فوائإيرادا
 (156,529)  (156,560)   ألساسية طة غير ااألنش  مصاريف

 (852,858)  (830,377)   تكاليف تمويل 
 (932,794)  (1,416,117)   فوائد تأخير تسديد فواتير الطاقة مصاريف  

 (253,673)  339,460   سيةسار األيطة غشنال   من  (الخسارة)  بحالر 
      

 (2,857,170)  2,543,394   الفترة قبل الضريبة  (خسارةربح )
 -  (798,325)  5 دخلضريبة ال

      
 (2,857,170)  1,745,069   ة فتر ال  (ةخسار ح )رب

 -  -   بنود الدخل الشامل األخرى 
 (2,857,170)  1,745,069   مجموع الدخل الشامل للفترة

      
 فلس/ دينــار  فلس/ دينــار   

 (286/0)  175/0  10 الفترة  (خسارةربح )ة من  ضوالمخف  األساسية  همحصة الس
 



 

 معها وتقرأ  مختصرةلمرحلية الالقوائم المالية ا من هذه  ا  جزء 11ى رقم إل 1قم  ر  نم حات المرفقةعتبر اإليضات

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

 (ةقمدق  )غير  2022  آذار  31المنتهية في    للثالثة أشهر
 
 

 
 ـال الم أس ر 

 ة دور مباح أر  ي تيار تياطي اخحإ ي ار بجإحتياطي ا  المدفــوع 
 مجمــوع  

 لملكية حقوق ا 
 ــارنـدي دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار - 2022

      
 22,437,060 9,298,282 638,778 2,500,000 10,000,000 2022الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 1,745,069 1,745,069 - - - رة فتلل ل ممجموع الدخل الشا

 24,182,129 11,043,351 638,778 2,500,000 10,000,000 2022آذار  31كما في  صيدالر 

      
2021 -      

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

 (2,857,170)  (2,857,170)  - - - فترة مجموع الدخل الشامل لل

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



 

 معها وتقرأ  مختصرةلمرحلية الالقوائم المالية ا من هذه  ا  جزء 11ى رقم إل 1قم  ر  نم حات المرفقةعتبر اإليضات

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

 مدققة(  )غير  2022  آذار  31المنتهية في    للثالثة أشهر
 
 آذار  31ة في المنتهي  هرشة أالث للث  
 2021  2022 ات ايضاح  
 دينــــار  ردينــــا  

     تشغيلية األنشطة ال
      (2,857,170)   2,543,394  قبل الضريبة   الفترة  ( ارة خسربح ) 

     تعديالت على:
 (5,749)   (13,262)   بيع ممتلكات ومعدات  أرباح

 ( 947,651)   (1,970,416)   ة ار نإل اواتير إيرادات فوائد تأخير تسديد ف
 932,794  1,416,117  اقة ير الطت يف فوائد تأخير تسديد فواار مص

 375,000  660,177  ة الخدمة ض نهايمخصص تعوي 
 2,847,349  2,892,962  واطفاءات  إستهالكات 
 29,051  26,494  األساسية من مصاريف االستهالك ة غير طشحصة األن 

 25,129  25,129  ل صو أل ا دام استخ حق إستهالكات 
 11,103  9,221  مويل عقود اإليجار يف تتكال
 852,858  830,377  مدينة ئد فوا

 775,165  269,387  ة ائتمانية متوقع  خسائر مخصص  
 (67,671)   (67,671)   شتركين الم همات ائض مساإطفاء ف

 308,245  295,890  مخصصات أخرى 
      131,247  212,648  ركة مخصص مخزون بطيء الح

     ل العامل:تغيرات رأس الما 
 ( 896,368)   ( 595,911)   مخزون 

 (9,761,358)   (14,748,831)   ذمم مدينة 
 (82,937)   (83,154)   رى أخ أرصدة مدينة 

 2,026,280  2,260,165  المقبوضة مقدما ينمساهمات المشترك
 747,243  1,062,584  مشتركين لل  تأمينات نقدية
 (44,099)   ( 530,167)   وعة مدفمخصصات 

 (1,510,238)   17,286,154  ة ذمم دائن
 727,194  (1,600,950)   رى  رصدة دائنة أخوأ ة قستحمصاريف م

 ( 502,440)   ( 317,796)   فوع ة المد نهاية الخدميض مخصص تعو 
 ( 680,710)   (1,363,286)   ضريبة الدخل المدفوعة 

 (7,567,733)   8,499,255  يلية غلتش ة ا نشط األ  في( ة)المستخدم  ة من النقدي اتلتدفق صافي ا
     

     مارية الستث  طةاألنش 
 (2,237,078)   (2,950,259)   نفيذ مشاريع تحت الت 

 (2,552)   (404)   ات ضر لتعامدفوعات قضايا ا
 5,749  13,262  ات عدممتلكات وم من بيع  المتحصل

 (2,992,833)   (2,727,659)  3 شراء ممتلكات ومعدات 
 (5,226,714)   (5,665,060)   مارية ثفي األنشطة الست ة لمستخدما ة لنقديا  اتلتدفق ي اصاف

     
     ويلية ة التم ط نش أل ا

 (50,116)   (82,380)   ساهمين توزيعات ارباح مدفوعة للم 
 ( 605,525)   ( 606,377)   ة عة مدفو كية مدينفوائد بن

 ( 655,641)   ( 688,757)   لية في األنشطة التموي ة المستخدم ة النقدي اتصافي التدفق 
     

 (13,450,088)   2,145,438  في حكمه   في النقد وما (صالنق)   ةالزياد صافي 
 (38,275,989)   (51,527,875)   فترة نقد وما في حكمه في بداية اللا

 (51,726,077)   (49,382,437)  7 ة ه في نهاية الفتر النقد وما في حكم
  



 ودةمحدالعامة الهمة سامال بدرا ء محافظةباكة كهررش

 ةصرالمخت حليةالية المرت حول القوائم المإيضاحا

 مدققة( )غير 2022 آذار 31

- 1 - 

 
 عـــــام  ( 1)
 
ة ار الصناعة والتجة  ر كة لدى وزاوسجلت الشر   1957دودة عام  حامة مع همة  اكة مسكشر كة"(  ر ش)"ال  دب ار ظة  محافباء  كة كهر سست شر أت

 .1964اط  شب  27يخ  ( بتار 17)  قمكات المساهمة العامة تحت ر في سجل الشر 
 

حكو  المملقامت  األر مة  خ  يةدنكة  عام  الهاشمية  مبادر 2008الل  بموجب  ا،  الخصخصة  الملات  بالقطاع  ببائي كهر تعلقة  ل مكا  يعب ، 
باء  كة كهر لطاقة المساهمة الخاصة. قامت شر ات اثمار لكة الستباء الممكة كهر إلى شر   كةالشر   أسمالر ٪ من  55ر46  ةتها البالغحص

مساهمة  ال  باءكة توزيع الكهر كة الى شر ل حصتها في الشر بيع كامب   2009اصة خالل عام  مساهمة الخلطاقة الا  ات ر ثمامملكة الستال
 .م"(ألكة ا)"الشر   لمحدودةالعامة ا

 
أه الشاغاي  م من  بتو ر ت  القيام  الكهر كة  الطاقة  بالتجز وت  بائية زيع  منطقة زويدها  ضمن  الواقعين  للمستهلكين  المم  ئة  األر شمال  ية دن لكة 

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

 
دينار عن طريق   2,000,000كة بمبلغ  أس مال الشر ة ر دزيا   2021اب    25ريخ  قررت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بتا

 . دينار 10,000,000ليصبح رأس مال الشركة  يد األرباح المدورة  لزيادة من رصمبلغ ارسملة  
 

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

 
 . 2022  نيسان 27يخ  بتار   كةة الشر من قبل مجلس إدار ة  حلية المختصر مالية المر لالقوائم ا  ارم اقر ت
 
 
 ةبيسس العداد والسياسات المحاس أ ( 2)
 

 -داد  إلعاأسس  
 

  ( 34)قم  دولي ر سبة الالمحا   لمعياروفقا    2022  اذار  31المنتهية في    أشهر  ثالثةللفقة  ة المر تصر مخالة  حليالمالية المر   تم إعداد القوائم
 حلية". المالية المر   يرقار "الت

 
المر   ان  المالية  المختصر القوائم  ال  حلية  المعلوماتضمن كتة  الافة  واإليضاحات  السنوية والمعدة وفالمالي  للقوائم مطلوبة  ت  لمعايير ة   قا  
  أشهر  للثالثةال  األعم  نتائج   . كما أن 2021األول  كانون    31ا في  ة كمكللشر   السنوي   يرأ مع التقر ة الدولية ويجب أن تقر المالي  يرار التق
 . 2022نون األول  اك  31في  تائج المتوقعة للسنة المنتهية  ى الن ا  عل ر شة مؤ ور ال تمثل بالضر   2022  اذار  31تهية في المن
 
 -  حاسبية اسات المالسيغيرات في  الت
 
للسنة   يةالقوائم المالاعداد  مع تلك التي اتبعت في    متفقةن السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة  إ

 : 2022نون الثاني  كا 1تعديل التالي اعتبارا  من  يق البتطب  ت قام الشركة، باستثناء أن  2021كانون األول    31المنتهية في 
 

 (3رقم )  الدولي  تعديالت على معيار التقارير المالية   -إشارة الى اإلطار المفاهيمي  
 -  ( اندماج األعمال3رقم )دولي  معيار التقارير المالية ال بإصدار تعديالت على   2020خالل أيار    ةالمحاسبة الدوليمجلس معايير   قام
المالية والذي صدر في لتعديالت محل اإلشارة الى اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم  هذه ا  رة الى اإلطار المفاهيمي. تحل إشا

ت اإلطار دون تغيير جوهري على متطلبا  2018ي صدر في اذار  مع اإلشارة الى اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية والذ1989عام  
 المفاهيمي. 

  (Day 2)"اليوم الثاني"   ( لتجنب أرباح أو خسائر3رقم )ير المالية الدولي  التقار معيار  بلمبدأ االعتراف    لس استثناء  ف المجكما أضا
تفسير لجنة تفسير معايير التقارير  أو   ( 37ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم )  لتي قد تقع ا و للمطلوبات وااللتزامات المحتملة  

 .بشكل منفصل  حدوثها   ال تم( في ح21)  المالية الدولية رقم
   

 تتأثر( لألصول المحتملة التي لن  3رقم )المالية الدولي    ر التقاري  معيار ذاته قرر المجلس توضيح التوجيهات الحالية على    في الوقت 
  المالية.  باستبدال اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم  

 
 .  شركةلل  الماليةأثر جوهري على القوائم    لتعديالت لهذه ا  لم يكن
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 ( 16المحاسبة الدولي رقم )تعديالت على معيار    -  لت والمعدات: المتحصل من البيع قبل الستخدام المعنيالممتلكات واآل

( الممتلكات واآلالت 16ار المحاسبة الدولي رقم )بإصدار تعديالت على معي  2020خالل أيار    ةمجلس معايير المحاسبة الدولي قام  
الوالمعدات:   االستخدام  قبل  البيع  من  بقيمة المتحصل  والمعدات  واآلالت  الممتلكات  كلفة  تخفيض  من  المنشئات  يمنع  والذي  معني 

للعمل بالطريقة المقصودة التي إحضار األصل إلى الموقع وتجهيزه للحالة الالزمة  خالل فترة المبالغ المتحصلة من بيع منتج تم انتاجه 
ي لذلك  وفقا  اإلدارة.  بالمبالغ  تحددها  االعتراف  المنشأة  على  أو جب  األرباح  في  انتاجها  وتكلفة  المنتجات  هذه  بيع  من  المتحصلة 

 الخسائر. 
 

 . شركةللة  أثر جوهري على القوائم المالي  لتعديالت يكن لهذه الم  
 

 ( 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )  -كلفة التزامات العقود    –العقود الخاسرة  
( والتي تحدد التكاليف 37، بإصدار تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )2020خالل أيار  ةايير المحاسبة الدولي مجلس معقام 

 سارة.  التي يجب على المنشأة ان تأخذها بعين االعتبار عند تقييم ما اذ كان العقد الخاسر او سينتج عنه خ
 

التك ان  المباشرة".  "التكلفة  التعديالت طريقة  المتعلقة  تطبق  المباشرة  التكاليف بعقود بيع  اليف  الخدمات تتضمن كال من  أو  البضائع 
اإلضافية والتكاليف الموزعة المتعلقة بأنشطة العقد بشكل مباشر. ال تتعلق المصاريف االدارية والعمومية بالعقود بشكل مباشر ولذلك  

 العقد.    استبعادها إال إذا تم تحميلها الى الطرف االخر بموجب شروط  يتم 
 

 . كةشر للة  ثر جوهري على القوائم الماليأ  لتعديالت لم يكن لهذه ا
 

التقارير  معايير  ل  شركة تابعة كمتبني  -للمرة األولى  التقارير المالية الدولية  تبني معايير    –(  1رقم )التقارير المالية الدولي  معيار  
    للمرة األولى  مالية الدوليةال

 ة مجلس معايير المحاسبة الدولي، أصدر  2020-2018لألعوام من    معايير التقارير المالية الدولية ة  تحسينات على معالجالكجزء من  
تعديل للشركة التابعة للمرة األولى. يسمح ال  معايير التقارير المالية الدوليةتبني    -(  1رقم )  المالية الدولي ى معيار التقارير  تعديال  عل
تخت د  التي  الفقرة  تطبيق  من   16ار  الدولية  امعي  )أ(  المالية  التقارير  )ر ر  ال(  1قم  تحويل  فروقات  المتراكم  عمالت لقياس   األجنبية 

  . للمرة األولى   معايير التقارير المالية الدوليةلمن قبل الشركة األم، بناء  على تاريخ تطبيق الشركة األم    عنها فصح المباستخدام المبالغ  
ا على الشركة ال معيار التقارير )أ( من    16تطبيق الفقرة د    تم اختيار  في حالحليفة أو االستثمار المشترك  يتم تطبيق هذا التعديل أيض 

 (.1رقم )الدولي  المالية  
 

 .الشركة  على ال ينطبق هذا التعديل  
 

 مالية لغاء العتراف بالمطلوبات ال كاختبار إل   ’% 10’  سومر   –مالية  ( األدوات ال9رقم )  الدولي  التقارير المالية  معيار
ة مجلس معايير المحاسبة الدولي، أصدر  2020-2018لألعوام من    ة التقارير المالية الدولي  ايير معة  تحسينات على معالجالكجزء من  

 .(9رقم )  الدولي  التقارير المالية   رتعديال  على معيا
لة تختلف لمطلوبات المالية الجديدة أو المعدبعين االعتبار عند تقييم ما إذا كانت شروط ا  شركةتأخذها اليوضح التعديل الرسوم التي    

، فقط  اختالف ا جوهري ا عن شروط المطلوبات المالية األصلية. تشمل هذه الرسوم تلك المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض والمقرض
 المقترض أو المقرض نيابة عن اآلخر. ة من قبل  الرسوم المدفوعة أو المستلمبما في ذلك  

 
  شركةالتي تطبق فيها ال  السنة الماليةلية التي يتم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية  بتطبيق التعديل على المطلوبات الما  شركةال  تقوم
 التعديل.هذا  

 
 . شركةللة  أثر جوهري على القوائم المالي  لتعديالت لم يكن لهذه ا

 
 ياس القيمة العادلة الضرائب في ق( الزراعة:  41المحاسبة الدولي رقم )  على معيارتعديالت  

  ة مجلس معايير المحاسبة الدولي، أصدر 2020-2018لألعوام من   التقارير المالية الدولية  ينات على معالجة معايير تحسالكجزء من  
سبة  من معيار المحا  22تطلب المعيار الوارد في الفقرة  بإلغاء م  التعديل  قام( الزراعة.  41على معيار المحاسبة الدولي رقم ) تعديال  

( رقم  بأن 41الدولي  الذي يقضي  النقدية    (  التدفقات  المنشآت  عندمن  تستبعد  نطاق    الضرائب  ضمن  لألصول  العادلة  القيمة  قياس 
 (.41)رقم  معيار المحاسبة الدولي  

 
 . شركةلل  ةأثر جوهري على القوائم المالي  لتعديالت لم يكن لهذه ا



 محدودةبد المساهمة العامة الباء محافظة اركة كهررش

 ةحلية المختصرمرة اللياوائم المقلإيضاحات حول ا

 قة(قمد ير)غ 2022 آذار 31

- 3 - 

 
 متلكات ومعداتم (3)
 
الشر قا فتر مت  الثكة خالل   آذار   31)  ينارد 2,727,659بكلفة  ومعدات    ممتلكات   اءبشر   2022  آذار  31  المنتهية في   أشهر  ثةالة 

 (.دينار 2,992,833:  2021
 
 جل األض طويل  قر  ( 4)
 

 ة فترة سماحضمنار متدين 28,000,000بلغ  لكويتي بمردني البنك األاع  قرض م  ع اتفاقية قيبتو   2015ر  هر أياش  قامت الشركة خالل
ض خالل  القر لغ  مبكامل    م استغاللت ل مشاريع الشركة الرأسمالية والتشغيلية.ات تمويايلغك  وذل  أول سحب   خ من تاري سنوات    لمدة ثالث

فائدة الساري ار سعر الدة بمقدفائوفي  ت. تسلقسطل  دينار  1,555,555يمة  سنوي بق  قسط نصف  18بموجب  يسدد القرض   .2015عام  
األدنى لسعر الفائدة   الحديكون    بحيث  ،أقصى   كحد   ٪2,65سبة هامش   إليه نا  ني مضافي األردكز نك المر بلا  دى يداع لائدة اإل لى فع 

 سنويا .  ٪ 5,3هو   اإلجمالي 
 

فقط دون   قساطلألسنوات  ث  ة ثالماح لمدسكة 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 الثا  كانون   17  خرا  من تارياعتبا  دةائلفا

ر ثابت عبسفائدة  . تستوفي  2023ن األول  كانو   3خ  اريلى بتفعة األو ق الدبحيث تستح،  دينار  1,555,565بلغ  ألخير بماالقسط  عدا  
تطبيق سعر فائدة ذلك يتم    عدوب 2021كانون األول    5ا  من  اعتبار  ٪4,8تصبح ها الحقا  ل حيث تم تعديل،  األولى   للسنة سنويا     ٪5بنسبة  
 ليه نسبة مضافا  إ  ني كزي األردلمر بنك الا  اإليداع لدى  ةنافذري على  السئدة ااسعر الف  يساوي   2022الثاني  كانون    17اعتبارا  من  متغير  

 .ضالقر مر  طيلة ع   ويا  سن  ٪ 4,8هو  ي جمالاإلالفائدة    حد األدنى لسعراليكون    ثي، بح٪ 2,65ش  امه
 
 الدخل يبةر ض (5)
 

 2014سنة  ( ل34يبة الدخل رقم )ضر وفقا  لقانون    2022اذار    31خل للفترة المنتهية في  اب مخصص ضريبة الدقامت الشركة باحتس
ضر إوتعديالته.   نسبة  الدخل  ن  الى  باإلضاف  ٪ 24هي  كة  للشر   القانونيةيبة  كضر تست  ٪3ة  بحسب  حق  وطنية  مساهمة   قانون يبة 

وذلك لتجاوز    2021  آذار  31في    المنتهية  ةفتر لل  يبة الدخلتم احتساب مخصص ضر لم ي  .تهوتعديال  2014( لسنة  34م )قر يبة  لضر ا
 .يبةخاضعة للضر ال  اداتاإلير عن   يبيا  لمقبولة ضر ا  كةيف الشر مصار 

 
ألعوام لالذاتي    يرقد الت  ات فو م كشدي كة بتقالشر   قامت  .2018  م يبة الدخل حتى عاة ضر ر ئئية من داكة على مخالصة نها حصلت الشر 

 .دخل والمبيعات ة اليبة ضر بل دائر من قبعد    ايتم تدقيقهلم  ضمن المدة القانونية و   2019و  2020و  2021
 
 لي:ي  يبة الدخل كماة على مخصص ضر لحركن اإ

  2022اذار    31 
كانون األول    31

2021 

 دينــــار  ـاردينـــ 
 ة()مدقق  )غير مدققة( 
    

 3,422,773  3,499,056 لسنةا  الفترة /  بداية  الرصيد في 
 4,025,846  855,478 لسنة لللفترة /  ضريبة الدخل  

 (3,949,563)  (1,363,286) خل المدفوعة ديبة الضر 

 3,499,056  2,991,248 ة السن  /الفترة    في نهايةصيد  الر 

 
 :ي ا يلن ممتتكو  المرحلية المختصرة شاملخل القائمة الدي ل السنة الظاهرة فيبة دخإن ضر

 
 2021اذار  31  2022اذار  31 
 ــــارندي  ــــاردين 
 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
    

 -  855,478 لفترةضريبة دخل ا
 -  ( 57,153) لةة مؤجيبدات ضريمن موجو  ضافالم
 798,325  - 
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 ملكيةحقوق ال (6)
 
 -الأس المر 

 . 2022 اذار  31ي  كما ف  لواحدللسهم ا  ارسهم بقيمة إسمية دين  10,000,000 دفوعوالم  مكتتب بهوال  به  يبلغ رأسمال الشركة المصرح
 

 دينار عن طريق   2,000,000مبلغ  كة بأس مال الشر ة ر دزيا   2021اب    25ا غير العادي بتاريخ  مة في اجتماعهلعالهيئة اا  رت قر 
 . دينار 10,000,000ليصبح رأس مال الشركة  يد األرباح المدورة  غ الزيادة من رصرسملة مبل

 
 -لحتياطات القانونيةا

 . ةختصر م  حليةمر مالية  هي قوائم  المالية   ائمهذه القو   إن حيث    كات ون الشر حسب أحكام قان  القانونية  الحتياطاتا  كة باقتطاعلم تقم الشر 
 
 ه  كمنقد وما في حال (7)
 
 :مما يلي   ةالمختصر حلية  المر ة التدفقات النقدية  في قائم هروما في حكمه الظا  نقدتكون الي
   آذار  31في   المنتهية  للثالثة أشهر 
 2022  2021 
 دينــــار  ـــاردينـ 
 مدققــة(  )غير  دققــة(م  )غير 
    

 92,918  105,178 نقد وارصدة لدى البنوك 
 ( 51,818,995)  ( 49,487,615) بنوك دائنة*

 (49,382,437 )  (51,726,077 ) 
 
وتحمــل    دينــار  84,600,000ها  ر قــدوك محليــة بســقوف  عــدة بنــ كة مــن  ة الممنوحــة للشــر ت االئتمانيــ تســهيالصــيد اليمثــل هــذا البنــد ر  * 

 .ا  وي٪ سن4,7 فائدة  سعرمتوسط  
 
 ت ذات عالقةجها ( 8)
 

م فيها مالك كات التي هة والشر يفة وأعضاء مجلس اإلدار كات الحلشر كة األم والن والشر ئيسييلر ات ذات العالقة المساهمين اتمثل الجه
 كة. ة الشر من قبل إدار   ت المعاماله  وط المتعلقة بهذر والش  ن. يتم اعتماد األسعارئيسيي ر 
 

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

 
 آذار   31

2022  
ن األول  كانو   31

2021 
 دينــــار  دينــــار 
 مدققــة( )  مدققــة(  )غير 
    

 8,383  29,166 كة شقيقة( )شر دة المسؤولية  و دائية محبر كة صناعة المعدات الكهشر   من ستحقة  مبالغ م
 21,967  21,967 ( كة األمباء المساهمة العامة المحدودة )الشر ر كة توزيع الكهشر   من الغ مستحقة  مب
 51,133  30,350 
 

 :ةالمختصر   ةحليلمر ا  الدخل الشامل  بقائمة  ةفيما يلي ملخص المعامالت مع جهات ذات عالقة الظاهر 
   آذار  31ية في منتهلا  هرأشللثالثة   
 2022  2021 
 دينــــار  ــاردينــ 
 ة(مدققــ  غير)  مدققــة(  )غير 
    

 118,885  - كة شقيقة()شر المسؤولية    دةائية محدو بر صناعة المعدات الكهكة  شر   –يات مشتر 
 559,358  - كة األم(محدودة )الشر الباء المساهمة العامة  ر كهكة توزيع الشر   –يات مشتر 
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 كة:للشر   ياالعل  ة التنفيذيةى( اإلدار ت ومنافع اخر آمكافو   واتبر )فيما يلي ملخص لمنافع  

   آذار  31لمنتهية في ا  للثالثة أشهر 
 2022  2021 
 دينــــار  ـــاردينـ 
 مدققــة(  )غير  (مدققــة  )غير 
    

 78,743  81,293 فآت ومنافع أخرى ب ومكاتروا
 61,500  61,500 اء مجلس االدارة فآت رئيس وأعضتنقالت ومكا

 142,793  140,243 
 
 لة تمات محالتزام  ( 9)
 

 -ت واعتمادات  كفال
 
 3,587,035لغ  دية بمبمستن   ت اعتمادا و ت بنكية  التزامات محتملة تتمثل في كفاال  المختصرة  حليةمر ال  يخ القوائم الماليةكة بتار لى الشر ع 

 .(دينار  3,130,019: 2021كانون األول    31)  ردينا
 

 –ضايا  الق
 

الشر  عليها في    كةإن  قانتتمث  دينار  1,279,409لغ  لقضايا بمبدد من اع مدعى  بنشال في مطالبات  إدار طاتها، وبر ونية متعلقة  ة أي 
 لمواجهة االلتزامات التي قد تنجم عن تلك اف  ك  454,374الغ  بلوا ا  ضايها القانوني فإن المخصص المأخوذ لهذه القكة ومستشار الشر 

 طالبات.والم  اضايالق
 

 –طنية  و باء ال الكهر   كةمع شر   خالف
 

كة  الشر   ةإدار   وتعتقد   في فوائد التأخير   ق فر والذي يمثل   ينارد  717,357بمبلغ    (كة بالطاقةمزود الشر )طنية  لو باء اكة الكهر ب شر تطال
م يعن هيئة تنظ   ةالصادر   فة الجملة(تعر ئية )ابهر الكفة  د بالتعر كة أية التزامات وفقا  لما ور شر التب على  ر لن يت  هبأن  وني ها القانومستشار 

 فين.طبيق من قبل الطر لتمعادن والملزمة باالطاقة وال
 
 ةالفتر   (ةخسار ربح )  حصة السهم من (10)
 آذار  31المنتهية في   ثة أشهرلثالل 
 2022  2021 
 ة(مدققــ  )غير  (قــةمدق  )غير 
    

 (2,857,170)  1,745,069 الفترة )دينار(   (رةخساربح )
 10,000,000  10,000,000 د االسهم )سهم(دلمتوسط المرجح لعا
    
 لس / دينار ف  لس / دينار ف 
    

 (286/0)  175/0 الفترة   (سارةخربح )من    والمخفضة للسهمسية  الحصة األسا
 
 همينمساال  باح موزعه علىأر  (11)
 

رباح  كأ  دينار  6,000,000مبلغ    توزيع على    2022  نيسان  10بتاريخ  عقد  لمنا  ديالعاماعها  ن في اجتميالهيئة العامة للمساه  وافقت 
 .في تاريخ االجتماع  لمدفوعتتب به واكلممن رأس المال ا  ٪60  بنسبة  2021رباح عام أن  مين ع على المساه

 
رباح  كأ  دينار  4,000,000مبلغ    توزيع على    2021  نيسان  25تاريخ  بعقد  لمنا  ديالعاها  ماع ن في اجتميالهيئة العامة للمساه  وافقت 

   .في تاريخ االجتماع  تتب به والمدفوعكلممن رأس المال ا  ٪50  بنسبة  2020م رباح عا أن  مين ع على المساه

 


