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 وائم المالية المرحلية المختصرةتقرير حول مراجعة الق

 كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودةإلى مجلس ادارة شركة 

 شميةية الهااألردن المملكة –اربد 

 

 

 مقدمـة 

 

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

مل  وقائمة الدخل الشا 2022حزيران  30كما في  المختصرة والتي تتكون من قائمة المركز المالي المرحلية 2022حزيران  30في 

للستة أشهر    المختصرة  وقائمة التدفقات النقدية المرحلية  المختصرة  وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحليةالمختصرة  حلية  المر

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

. ان مسؤوليتنا هي التوصل الى نتيجة حول هذه القوائم المالية  "التقارير المالية المرحلية"  (34رقم )دولي  اسبة الوفقا لمعيار المح

 المرحلية المختصرة استنادا إلى مراجعتنا.

 

 جعة انطاق المر

 

المراجعة   بعمليات  المتعلق  الدولي  للمعيار  وفقاً  مراجعتنا  المالي  2410لقـد جرت  المعلومات  المرح"مراجعة  من  ة  مدقق  لية  قبل 

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

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

دقيق التي تتم وفقا للمعايير الدولية للتدقيق وبالتالي ال تمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول  مال التنطاق أع من  

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

 

 النتيجة 

 

أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم اعدادها من كافة نا أية  انتباه  بناء على مراجعتنا لم تسترع

 .(34رقم ) النواحي الجوهرية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

 

 إرنست ويونغ/ األردن

 

 

 وضاح عصام البرقاوي 

 591ترخيص رقم 

 المملكة األردنية الهاشمية  –عمان 

 2022تموز  31



 

 ها معرة وتقرأ ة المختص ليلقوائم المالية المرحا من هذه ا  جزء 12رقم إلى  1رقم  ن  إليضاحات المرفقة مر ا تعتب

 باء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودةكهر شركة
 المختصرة قائمة المركز المالي المرحلية

 2022حزيران  30كما في 

 

 إيضاحات  
 نحزيرا 30 

2022 
 كانون األول  31 

2021 
 دينــــار  دينــــار   

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

 131,692,317  132,247,245   ومعدات ممتلكات
 89,417,232  90,477,521   في ر لموجودات مساهمات المشتركين وفلس ا

 46,365  39,298   قضايا التعارضات  دفوعاتم
 435,570  385,311   حق استخدام أصول 
 5,015,794  5,816,544   مشاريع تحت التنفيذ
 6,038,970  5,100,538   مخزون استراتيجي 

 2,271,143  2,593,467   دات ضريبية مؤجلة جو مو 
 286,719  286,719   يمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالق ةي لت ماوداموج

   236,946,643  235,204,110 

      -  موجودات متداولة
 131,479,367  78,056,518   ذمم مدينة

 4,361,287  4,487,474   أرصدة مدينة أخرى 
 4,282,030  7,242,189   مخزون 

 83,141  100,205   نقد وأرصدة لدى البنوك 

   89,886,386  140,205,825 

 375,409,935  326,833,029   وجودات مجموع الم

      
      حقوق الملكية والمطلوبات 

      - يةالملكحقوق 
 10,000,000  10,000,000  6 رأس المال المدفوع 

 2,500,000  2,500,000  6 اجباري  إحتياطي
 638,778  638,778   إحتياطي اختياري 

 9,298,282  10,614,430   أرباح مدورة

 22,437,060  23,753,208   مجموع حقوق الملكية 

      
      - المطلوبات

      مطلوبات غير متداولة 
 89,417,232  90,477,521   ريفمطلوبات مساهمات المشتركين وفلس ال

 333,106  244,907   طويلة األجل  التزامات عقود ايجار
 4,948,446  5,588,411   مشتركين مقبوضة مقدما مساهمات

 6,522,723  7,744,354   مخصص تعويض نهاية الخدمة 
 18,666,670  18,666,670  4 االجل  طويلض قر 

 55,144,284  56,947,079   تأمينات نقدية للمشتركين  

   179,668,942  175,032,461 

      مطلوبات متداولة
 107,482,523  57,512,742   ذمم دائنة

 4,169,471  4,252,294   مصاريف مستحقة 
 124,902  97,963   التزامات عقود ايجار قصيرة األجل 

 9,083,636  8,932,289   أرصدة دائنة أخرى 
 51,611,016  47,493,357   بنوك دائنة

 78,122  -   لمشتركين مات امساه ئضفا
 1,891,688  1,863,673   مختلفة  مخصصات

 3,499,056  3,258,561  5 مخصص ضريبة الدخل 
   123,410,879  177,940,414 

 352,972,875  303,079,821   مجموع المطلوبات 

 375,409,935  326,833,029   الملكية والمطلوبات حقوق  عو مجم
 



 

 ها معرة وتقرأ ة المختص ليلقوائم المالية المرحا من هذه ا  جزء 12رقم إلى  1رقم  ن  إليضاحات المرفقة مر ا تعتب

 اربد المساهمة العامة المحدودة ظةاء محافشركة كهرب

 المختصرة قائمة الدخـل الشامل المرحلية

 ة(ققمد )غير 2022حزيران  30ية في المنته أشهر والستةللثالثة 

 
 

 حزيران  30 المنتهية في  أشهرللستة   حزيران  30 في  ةي شهر المنتهثة أللثال  

 2021 2022  2021 2022 ت اإيضاح 

 دينــــار دينــــار  ـــارنـدي  دينــــار  

       

 125,794,942 138,322,121  63,043,288 65,746,139 9 مبيعات الطاقة 

 (103,372,194) (109,593,779)  (47,692,832) (48,932,449)  شراء الطاقة فة تكل

 22,422,748 28,728,342  15,350,456 16,813,690  الربح  مجمل

       

 275,556 461,704  ( 215,452) 2,913  أخرى  يلية تشغ (ف ي ر)مصا  ايرادات

 (12,524,366) (13,401,334)  ( 6,111,329) ( 6,606,822)  يف ادارية وعمومية ارمص

 ( 5,644,435) ( 5,765,957)  ( 2,797,086) ( 2,872,995)  ات ءاات واطفاستهالك

 ( 830,381) ( 297,313)  (55,216) (27,926)  وقعة مخصص خسائر ائتمانية مت 

 ( 520,505) ( 388,211)  ( 389,258) ( 175,563)  حركة مخصص مخزون بطيء ال

 3,178,617 9,337,231  5,782,115 7,133,297  من النشاط األساسي  الربح

       

 1,612,313 2,117,686  871,456 1,345,588  ة اسي سأل اغير األنشطة ايرادات 

 2,070,404 3,597,313  1,122,753 1,626,897  نارةديد فواتير اإلتس خير فوائد تأإيرادات  

 ( 331,244) ( 440,683)  ( 174,715) ( 284,123)  شطة غير األساسية مصاريف األن 

 ( 1,757,621) ( 1,519,096)  ( 904,763) ( 688,719)    تمويل تكاليف

 ( 2,100,946) ( 2,846,045)  ( 1,168,152) ( 1,429,928)  قة ر الطا د فواتي ي تسدخير مصاريف فوائد تأ

 ( 507,094) 909,175  ( 253,421) 569,715  األساسية من االنشطة غير   (ارة خسالالربح )

       

 2,671,523 10,246,406  5,528,694 7,703,012  الضريبة  الفترة قبل  ربح

       

 ( 1,071,913) ( 2,930,258)  ( 1,071,913) ( 2,131,933) 5 دخل ضريبة ال

       

 1,599,610 7,316,148  4,456,781 5,571,079  ة ر تالف ربح

       

 - -  - -  األخرى بنود الدخل الشامل 

 1,599,610 7,316,148  4,456,781 5,571,079  مجموع الدخل الشامل للفترة 

       

 فلس / دينار ارفلس / دين   ارفلس / دين  ارين د فلس /   

 مخفضة ألساسية والحصة السهم ا

 160/0 732/0  446/0 557/0 11 فترة ال حرب  من   

 

 



 

 ها معرة وتقرأ ة المختص ليلقوائم المالية المرحا من هذه ا  جزء 12رقم إلى  1رقم  ن  إليضاحات المرفقة مر ا تعتب

 امة المحدودةهمة العشركة كهرباء محافظة اربد المسا

 المختصرة رحليةمملكية الحقوق ال قائمة التغيرات في

 مدققة( ير)غ 2022 نيراحز 30ي نتهية فلما أشهرللستة 

 

 

 

 مـال ال رأس

 المدفــوع 

 يإحتياط

 اجباري  

   إحتياطي

 اختياري

 رباح  أ

 ــوع المجم ة رمدو

 ارـــدين  دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار 

2022 -      

 22,437,060 9,298,282 638,778 2,500,000 10,000,000 2022لثاني  كانون ا  صيد كما في أولالر

 7,316,148 7,316,148 - - - ترة للفمل الدخل الشاوع مجم

 ( 6,000,000) ( 6,000,000) - - - ( 12ت أرباح )إيضاح يعاتوز

 23,753,208 10,614,430 638,778 2,500,000 10,000,000   2022حزيران  30يد كما في  رصال

      

2021 -      

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

 1,599,610 1,599,610 - - - لفترة ل ملمجموع الدخل الشا

 ( 4,000,000) ( 4,000,000) - - - ( 12يضاح رباح )إزيعات أوت 

 17,134,427 6,285,385 638,778 2,210,264 8,000,000   2021حزيران  30يد كما في  رصال

 

 

 



 

 ها معرة وتقرأ ة المختص ليلقوائم المالية المرحا من هذه ا  جزء 12رقم إلى  1رقم  ن  إليضاحات المرفقة مر ا تعتب

 دودةلمحة اعامد المساهمة الربظة احافء مبارهشركة ك
 المختصرة ةالمرحليالتدفقات النقدية مة قائ

 ة()غير مدقق 2022ران يزح 30المنتهية في  أشهرللستة 
 
 
 ان حزير 30 ة فينتهيالم أشهرللستة    

 2021  2022 ات يضاح إ 

ــ     ـــار نـدي  ــار دين
     األنشطة التشغيلية 

 2,671,523  10,246,406  ة ريبالضبل ق  ةرالفت ربح
     

     : ىتعديالت عل

 ( 8,568)  ( 24,305)  عدات بيع ممتلكات وم أرباح
 ( 2,070,404)  ( 3,597,313)  اإلنارة ديد فواتيرتس خيرتأ دئ إيرادات فوا

 2,100,946  2,846,045  الطاقة تير فوا سديد ر تأخيمصاريف فوائد ت
 1,185,872  1,370,508  ة دمخلهاية اعويض نمخصص ت

 5,644,435  5,765,957  إستهالكات وإطفاءات 
 63,829  80,301  ريف االستهالك من مصا  غير األساسيةحصة األنشطة 

 50,258  50,258  صول استخدام األ  إستهالكات حق

 20,663  16,863  إليجار مويل عقود ايف تتكال
 1,757,621  1,519,096  فوائد مدينة 

 ( 135,342)  ( 78,122)  ين اهمات المشتركسض مفائ ء  افإط
 264,214  423,345  أخرى مخصصات 

 520,505  388,211  صص مخزون بطيء الحركة خم
 830,381  297,313  متوقعة  ةخسائر ائتمانيص مخص

     
     العامل:  أس المالتغيرات ر

 ( 2,586,188)  ( 1,874,117)  نزومخ
 ( 19,922,231)  56,722,848  ذمم مدينة 

 ( 200,452)  ( 126,186)  أرصدة مدينة أخرى 
ً دمق وضة كين مقبت مشترمساهما  4,196,071  5,142,790  ما
 1,452,690  1,802,795  كين ترللمش دية نق تتأمينا 

 ( 44,948)  ( 486,075)  مخصصات مدفوعة 
 8,698,637  ( 52,815,825)  ذمم دائنة 

 ( 372,312)  ( 1,245,470)  رى مصاريف مستحقة وارصدة دائنة أخ
 ( 530,945)  ( 340,457)  ة الخدمة المدفوعمخصص تعويض نهاي
 ( 3,408,216)  ( 3,493,077)  ضريبة الدخل المدفوعة 

 178,039  22,591,789  صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

     
     ية ستثمارطة اال األنش

 ( 4,536,267)  ( 5,593,982)  مشاريع تحت التنفيذ 
 ( 4,009)  ( 2,077)  ا التعارضات ضايت ق عاوفمد

 8,568  24,305  دات ومعات ممتلك من بيع المتحصل
 ( 6,258,481)  ( 6,411,160) 3 ت عداوم ت اشراء ممتلك

 ( 10,790,189)  ( 11,982,914)  ستثمارية اال شطةاألن دم فيصافي التدفق النقدي المستخ

     

     تمويلية األنشطة ال
 ( 3,884,848)  ( 4,819,893)  ساهمين للمعة فودمعات أرباح زيتو

 ( 1,764,724)  ( 1,522,259)  مدفوعة نة ية دائ فوائد بنك

 ( 132,000)  ( 132,000)  ويل مدفوعة تميف وتكاليجار إت عقود  التزاما

 ( 5,781,572)  ( 6,474,152)  ية صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة التمويل

 ( 16,393,722)  4,134,723  مه ا في حكنقد ومفي ال (النقص) الزيادة   صافي

 ( 38,275,989)  ( 51,527,875)  لفترة بداية اكمه في  النقد وما في ح

 ( 54,669,711)  ( 47,393,152) 7 لفترة هاية ا كمه في نالنقد وما في ح



 محدودةالامة العبد المساهمة رة كهرباء محافظة اشرك

 ةة المختصرالمرحلي يةات حول القوائم المالاحإيض

 )غير مدققة( 2022ن ايرزح 30

 - 1 - 

 
 عـــــام  (1)
 

اربد  تأسست شركة كهرباء محافظ ا  1957  ركة مساهمة عامة محدودة عامشك(  ة"كر)"الشة  لصناعة ا  رةلدى وزاكة  لشروسجلت 
 .1964باط ش 27يخ اربت (17ة العامة تحت رقم )اهملمسكات اوالتجارة في سجل الشر 

 
حكو  الممل قامت  ال مة  األردنية  خال كة  عام  هاشمية  مب2008ل  بموجب  ببيع،  الكهربائي،  بالقطاع  المتعلقة  الخصخصة    ل كام  ادرات 

مت شركة كهرباء قا  صة.الخا الستثمارات الطاقة المساهمة ملكة باء المكهركة  الشركة إلى شر  رأس مال٪ من 55ر46 لغةباال تهاحص
ة توزيع الكهرباء المساهمة  شرك  ها في الشركة الى ببيع كامل حصت  2009م  ل عاخال   خاصةة الالمساهم  الطاقة  ات تثمارسة الالمملك

 . )"الشركة األم"( العامة المحدودة
 

نية  رداألشمال المملكة    ن منطقةعين ضمالواقزويدها بالتجزئة للمستهلكين  ئية وتكهرباال  اقةام بتوزيع الطمن أهم غايات الشركة القي
)م لها إاشمة  وجرش حافظات  التزويوالمفرق(وعجلون    ربد  يتم  ب.  بالتجزئة  رخصد  التي موجب  الكهربائية  الطاقة  وتزويد  توزيع  ة 

 .  ذلك التاريخ  ة من سن 25وهي صالحة لمدة  2008 حزيران   30تاريخ ت الشركة عليها بحصل
 

لمحدودة )الشركة األم( ويتم توحيدها مع  العامة المساهمة  هرباء الك زيع اتو ة  شركة مع القوائم المالية لشركيتم توحيد القوائم المالية لل
 ية(.تماعي )الشركة األم النهائعامة للضمان االجالمؤسسة ال

 
 . 2022 تموز 30ريخ بتا جلس إدارة الشركةم  المرحلية المختصرة من قبللقوائم المالية تم اقرار ا

 
 عداد والسياسات المحاسبيةالاسس أ (2)
 

 - اد إلعداس أس
 

القوائم المر  تم إعداد  المرتصرمخالة  حليالمالية  ً   2022  حزيران   30هية في  المنت  أشهر   للستة فقة  ة  السالمحا   لمعيار وفقا قم  دولي ربة 
 حلية". المالية المر يرقار"الت (34)
 
لمعايير ة السنوية والمعدة وفليالما  ئممطلوبة للقواومات واإليضاحات الة ال تتضمن كافة المعلحلية المختصرالقوائم المالية المر  ان    قاً 
  أشهر   للستةال  األعم  نتائج   ن . كما أ2021ألول  اكانون    31ا في  ة كمكللشر  السنوي  يرع التقرأ مة الدولية ويجب أن تقرالمالي  يرارالتق
 .2022ول األنون اك 31المتوقعة للسنة المنتهية في  اً على النتائج ة مؤشرورال تمثل بالضر  2022 حزيران  30 تهية في المن
 

   -سات المحاسبية التغيرات في السيا
 
للسنة   يةالالقوائم المعداد  امع تلك التي اتبعت في    متفقةلية المختصرة  ن السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية المرحإ

 : 2022كانون الثاني  1اعتباراً من  ةالتالي ت بتطبيق التعديال ت قام الشركةستثناء أن ، با2021كانون األول  31المنتهية في 
 

 ( 3رقم )  الدولي تعديالت على معيار التقارير المالية  -إشارة الى اإلطار المفاهيمي 
 -( اندماج األعمال  3رقم )معيار التقارير المالية الدولي  بإصدار تعديالت على    2020خالل أيار    ةالمحاسبة الدوليمجلس معايير   قام

ر المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية والذي صدر في  اهيمي. تحل هذه التعديالت محل اإلشارة الى اإلطامفطار الإشارة الى اإل
دون تغيير جوهري على متطلبات اإلطار   2018ي صدر في اذار  مع اإلشارة الى اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية والذ1989عام  

 المفاهيمي.
  (Day 2)"اليوم الثاني"   ( لتجنب أرباح أو خسائر3رقم )معيار التقارير المالية الدولي  بف  االعتراأ  لمبد  ءً كما أضاف المجلس استثنا

تفسير لجنة تفسير معايير التقارير   أو   (37ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم )  لتي قد تقعاو للمطلوبات وااللتزامات المحتملة  
 .  منفصلكل بش حدوثها ( في حال تم21المالية الدولية رقم )

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

 
 .  صرة للشركةة المخترحليالم أثر جوهري على القوائم المالية لتعديالت لهذه ا لم يكن 
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 ( 16المحاسبة الدولي رقم )تعديالت على معيار  - الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني
( الممتلكات واآلالت  16بإصدار تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )  2020خالل أيار    ةمجلس معايير المحاسبة الدوليقام  
المبالغ يمة ت: المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني والذي يمنع المنشئات من تخفيض كلفة الممتلكات واآلالت والمعدات بق معداوال

انتاجه   تم  منتج  بيع  من  فترةالمتحصلة  األ  خالل  التي إحضار  المقصودة  بالطريقة  للعمل  الالزمة  للحالة  وتجهيزه  الموقع  إلى  صل 
وفقا اإلدارة.  أو  لذل   تحددها  األرباح  في  انتاجها  وتكلفة  المنتجات  هذه  بيع  من  المتحصلة  بالمبالغ  االعتراف  المنشأة  على  يجب  ك 

 الخسائر. 
 
 . لمختصرة للشركةرحلية ا المة أثر جوهري على القوائم المالي لتعديالت يكن لهذه الم 

 

 ( 37رقم )   دوليتعديالت على معيار المحاسبة ال -كلفة التزامات العقود    –العقود الخاسرة 
( والتي تحدد التكاليف  37، بإصدار تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )2020خالل أيار    ةمجلس معايير المحاسبة الدوليقام  

 العتبار عند تقييم ما اذ كان العقد الخاسر او سينتج عنه خسارة.  التي يجب على المنشأة ان تأخذها بعين ا
 

التعديالت طريقة "ا المتعلقة  لتكلتطبق  المباشرة  التكاليف  المباشرة". ان  التكاليف فة  الخدمات تتضمن كال من  أو  البضائع  بعقود بيع 
لمصاريف االدارية والعمومية بالعقود بشكل مباشر ولذلك  اإلضافية والتكاليف الموزعة المتعلقة بأنشطة العقد بشكل مباشر. ال تتعلق ا

 لطرف االخر بموجب شروط العقد.  لى ايتم استبعادها إال إذا تم تحميلها ا
 

 . رحلية المختصرة للشركةالمة أثر جوهري على القوائم المالي لتعديالت لم يكن لهذه ا

 

التقارير  معايير  ل  شركة تابعة كمتبني  -للمرة األولى  ارير المالية الدولية  التق تبني معايير    –(  1رقم )التقارير المالية الدولي  معيار  
    رة األولىللم  المالية الدولية
  ة مجلس معايير المحاسبة الدولي، أصدر  2020-2018لألعوام من    معايير التقارير المالية الدوليةتحسينات على معالجة  الكجزء من  
بعة التاللمرة األولى. يسمح التعديل للشركة    معايير التقارير المالية الدوليةتبني    -(  1رقم )  دولي المالية الى معيار التقارير  تعدياًل عل
تخت د  التي  الفقرة  تطبيق  من    16ار  الدولية  امعي)أ(  المالية  التقارير  )ر  ال (  1رقم  تحويل  فروقات  المتراكم  عمالت لقياس   األجنبية 

  . للمرة األولى   معايير التقارير المالية الدوليةلاألم، بناًء على تاريخ تطبيق الشركة األم    من قبل الشركة  عنها فصح المباستخدام المبالغ  
معيار التقارير  )أ( من    16تطبيق الفقرة د    في حال تم اختيارم تطبيق هذا التعديل أيًضا على الشركة الحليفة أو االستثمار المشترك  يت

 (. 1رقم )الدولي المالية 
 

 .شركة ال على يل ال ينطبق هذا التعد

 

 لغاء االعتراف بالمطلوبات المالية إل  تبار كاخ ’% 10’  رسوم –( األدوات المالية 9رقم ) الدولي  التقارير المالية معيار
ة  مجلس معايير المحاسبة الدولي، أصدر  2020-2018لألعوام من    ةالتقارير المالية الدولي  اييرمعتحسينات على معالجة  الكجزء من  

عند تقييم ما إذا كانت    تباربعين االع   شركة يوضح التعديل الرسوم التي تأخذها ال  .(9رقم )  الدولي   التقارير المالية   رعياتعدياًل على م
شروط المطلوبات المالية الجديدة أو المعدلة تختلف اختالفًا جوهريًا عن شروط المطلوبات المالية األصلية. تشمل هذه الرسوم تلك  

نيابة قرض الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو الم، بما في ذلك  فقط قبل المقترض والمقرض المدفوعة أو المستلمة من 
التي تطبق فيها    السنة الماليةبتطبيق التعديل على المطلوبات المالية التي يتم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية  شركةال عن اآلخر. تقوم

 التعديل. هذا  شركةال
 

 . ةة المختصرة للشركمرحليالة أثر جوهري على القوائم المالي لتعديالت لهذه الم يكن 
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 داتومع ممتلكات (3)
 

المنته أشهر  الستة  فترة  خالل  الشركة  في  قامت  ومعد  2022حزيران    30ية  ممتلكات    دينار 6,411,160  كلفةب  ت ابشراء 
 دينار(. 6,258,481: 2021 حزيران  30)
 
 يل األجل قرض طو (4)
 
  ة فترة سماح ضمنار متدين 28,000,000بلغ  لكويتي بمردني البنك األا ع  قرض م  ع اتفاقيةقيبتو   2015ر  هر أياش  امت الشركة خالل ق

ض  القرلغ  مبكامل    م استغاللت  ل مشاريع الشركة الرأسمالية والتشغيلية. ات تمويايلغك  وذل  أول سحب   خ تاريمن  سنوات    لمدة ثالث 
فائدة ار سعر الدة بمقدفائوفي  ت. تسلقسطل  دينار  1,555,555يمة  سنوي بق   قسط نصف  18موجب  بيسدد القرض   .2015خالل عام  

األدنى لسعر    الحديكون    بحيث   ، أقصى   كحد  ٪ 2,65سبة هامش   إليه ناً مضافني  ي األردكزنك المر بلا   دىيداع لائدة اإللى فري ع السا
 سنوياً.  ٪ 5,3هو  اإلجمالي الفائدة 

 
ون فقط د  قساطلألسنوات  ث  ة ثالماح لمدسكة فترة  لشرمنح ا  تمحيث  للقرض  لة  ة هيكفاقيبتوقيع ات   2021خالل عام  كة  لشرقامت ا

ما    للقسط  دينار  1,555,555قيمة  نصف سنوي بقسط    12موجب  ض بالقرسدد  ي.  2021  ني الثا  كانون   17  خ راً من تارياعتبا  دةائلفا
ر ثابت عبسفائدة  . تستوفي  2023ن األول  كانو  3خ  اري لى بتعة األو فق الدبحيث تستح،  دينار  1,555,565بلغ  ألخير بماالقسط  عدا  
ً حيث تم تعديل،  لى األو   للسنةسنوياً    ٪ 5بنسبة    2022ون األول  كان  4ولغاية    2022حزيران    6ن  اً ماعتبار  ٪ 4,75لتصبح    ها الحقا

بنك لا  اإليداع لدى  ةنافذري على  السئدة ااسعر الف  يساوي  2022الثاني  كانون    17اعتباراً من  تطبيق سعر فائدة متغير  ذلك يتم    عدوب
األردلمرا إ  ني كزي  نسبةمضافاً  بح٪ 2,65ش  امه  ليه  األدنى  اليكون    ث ي،  ً سن  ٪ 4,8هو    ي جمال اإلالفائدة    لسعر حد  ع   ويا مر  طيلة 
 .ضلقرا

 
 دخلضريبة ال (5)
 

الشركة باحتس الدقامت  للفتراب مخصص ضريبة  لقانون    2021و  2022  حزيران   30المنتهية في    ات خل  دخل رقم  يبة الضروفقاً 
يبة مساهمة وطنية حق كضرتست  ٪ 3  الى   ةباإلضاف  ٪ 24هي  كة  للشر  القانونيةيبة الدخل  ن نسبة ضرإوتعديالته.    2014سنة  ( ل34)

 . تهوتعديال 2014( لسنة 34م )قريبة لضرا قانون بحسب 
 

ألعوام  لالذاتي    يرقدالت  ات فو م كشديكة بتقالشر  قامت   .2018  ميبة الدخل حتى عاة ضررئئية من داكة على مخالصة نها حصلت الشر
 .دخل والمبيعات ة اليبة ضرل دائربن قمبعد  ايتم تدقيقه لمضمن المدة القانونية و  2019و 2020و  2021

 
 لي: ي يبة الدخل كماعلى مخصص ضرة لحركن اإ

  2022 حزيران   30 
كانون األول    31

2021 
 دينــــار  ـاردينـــ 
 ة()مدقق  )غير مدققة( 
    

 3,422,773  3,499,056 لسنةا  الفترة /  بداية  د في الرصي
 4,025,846  3,252,582 لسنة ل  للفترة /ضريبة الدخل  

 (3,949,563)  (3,493,077) خل المدفوعة ديبة الضر 

 3,499,056  3,258,561 ة السن  /الفترة    في نهايةصيد  الر 

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

 
 2021 حزيران  30  2022 حزيران  30 
 ــــارندي  ــــاردين 
 )غير مدققة(  قة(مدق )غير 
    

 1,353,365  3,252,582 لفترةضريبة دخل ا
 ( 281,452)  ( 322,324) لةة مؤجيبدات ضريمن موجو  ضافالم
 2,930,258  1,071,913 



 كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودةكة رش

 تصرةية المرحلية المخإيضاحات حول القوائم المال

 ققة(غير مد) 2022حزيران  30

 - 4 - - 4 - 

 

 حقوق الملكية (6)

 

 -الرأس الم

  حزيران   30ي  كما ف  لواحدهم اللس  اربقيمة إسمية دينسهم    10,000,000  دفوعوالم  مكتتب بهوال  به   يبلغ رأسمال الشركة المصرح

2022. 

 

  دينار عن طريق  2,000,000مبلغ  كة بأس مال الشرة ردزيا  2021اب    25ا غير العادي بتاريخ  مة في اجتماعهلعائة الهيا  رت قر

 . دينار 10,000,000ليصبح رأس مال الشركة يد األرباح المدورة صغ الزيادة من ررسملة مبل

 

 -طات القانونيةاالحتيا

ت باقتطاع    قملم  القانونيةحتياطاالالشركة  القوائم    ماكحأحسب    ات  هذه  أن  حيث  الشركات  قوائم  المالية  قانون   ليةمرحمالية  هي 

 .مختصرة
 
 مه نقد وما في حكال (7)
 

 مما يلي: المختصرة مرحلية اللظاهر في قائمة التدفقات النقدية ا  كمهي حوما ف ن النقديتكو 
 
 زيران ح 30أشهر المنتهية في للستة  
 2022  2021 

 اردينــــ  نــــاردي 
 مدققــــة(  غير)  )غير مدققــة( 
    

 98,362  100,205 نقد وأرصدة لدى البنوك
 ( 54,768,073)  ( 47,493,357) بنوك دائنة* 

 (47,393,152 )  (54,669,711 ) 

 
 لحمــ دينــار وت  84,600,000درها  بنوك محلية بسقوف قــ   دةمنوحة للشركة من ع لممثل هذا البند رصيد التسهيالت االئتمانية اي *

 .(٪ 4,985: 2021حزيران   30) ٪ سنوياً 4,83 متوسط سعر فائدة
 
 جهات ذات عالقة  (8)
 
الرئيسييت المساهمين  العالقة  ذات  الجهات  والشمثل  األم  رن  اإللشركات  واكة  مجلس  وأعضاء  هم  الحليفة  التي  والشركات  يها  فدارة 

 ة. شركلا  ت من قبل إدارةامال ه المعاعتماد األسعار والشروط المتعلقة بهذ تممالك رئيسيين. ي
 

 : المختصرة مة المركز المالي المرحليةائفيما يلي ملخص األرصدة مع جهات ذات عالقة الظاهرة في ق
 
 حزيران 30 

2022 
ول  انون األك 31 

2021 

 دينــــار  دينــــار 
 )مدققــــة(   (ة)غير مدققــ 
    

 8,383  29,166 كة شقيقة()شر ةمحدودة المسؤوليشركة صناعة المعدات الكهربائية  من  مستحقةمبالغ 
 21,967  - م(ء المساهمة العامة المحدودة )الشركة األهرباشركة توزيع الك من مبالغ مستحقة 

 29,166  30,350 

    
 -  27,435 م(دودة )الشركة األمحالمساهمة العامة ال ءهرباشركة توزيع الك إلى مبالغ مستحقة 
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 :المختصرة ة الدخل الشامل المرحليةقائمفي عالقة الظاهرة  خص المعامالت مع جهات ذات فيما يلي مل

 
 حزيران  30أشهر المنتهية في  للستة 
 2022  2021 
 دينــــار  دينــــار 
 مدققــــة(  غير)  )غير مدققــة( 
    
 931,024  101,300 لمحدودة )الشركة األم(ا مة العامةاء المساهربلكها شركة توزيع –تريات شم

 143,916  - ة صناعة المعدات الكهربائية )شركة شقيقة(شرك –ريات مشت
 

 شركة: نفيذية العليا للنافع اخرى( اإلدارة التنافع )رواتب ومكافآت ومملص فيما يلي ملخ
 
 حزيران  30ي فللستة أشهر المنتهية  
 2022  2021 
 ينــــارد  نــــاردي 
 مدققــــة(  غير)  )غير مدققــة( 
    
 284,874  294,761 افع أخرىتب ومكافآت ومنوار

 123,000  123,000 دارة  االرئيس وأعضاء مجلس  مكافآت قالت و تن

 417,761  407,874 

 
 يعات الطاقة مب (9)
 
ت  دماخال ف  ختال أثر بشكل جوهري باعلقة للشركة تتلمتع افاوالمن  ن المخاطر أ  لى أساسع ت الرئيسية  عاطام تحديد أسلوب عرض القت

ي يتم كل منها وحدة منفصلة والتشكل  ت  ث بحي  طبيعة الخدمات   ب رة بشكل منفصل حس دامة وممنظ  عات ن هذه القطاإعات.  قطاللتلك ا
 كة. رشلدى الالرئيسي  ارنع القرا التنفيذي وصر دياستعمالها من قبل الم مالتي يتقارير وفقا للت اقياسه
 
 اقة: الطحسب مبيعات  تالية ال لت األعمااعاطق  اللن خة ألغراض إدارية متم تنظيم الشركي
 
 حزيران  30لمنتهية في ا أشهر  للستة 
 2022  2021 
 دينــــار  رادينــــ 
 (مدققــة )غير  (مدققــة )غير 
    
 49,790,340  56,718,614    منزلي ين مشتركين اعتيادي  يعات مب

 10,271,419  13,404,206 مية  حكو  دوائرو منزليين  غير ركين اعتياديين مشت مبيعات 
 131,492  143,028 ف   موظ عتياديين منزلين امشتركي مبيعات 
 13,260,174  16,062,488   ري لتجااع القطا مشتركين  ات مبيع
 157,248  266,851 ؤقتهالعدادات المكين ترشم ات مبيع
 2,463,681  2,589,085 تصاالت  مشتركين قطاع اال ت عامبي

 863,470  913,751 ك   طاع البنو مشتركين ق مبيعات 
 67,851  65,274 فزيونلتوالاعة كين االذمشتر ت يعامب

 43,332  72,859 دق لفناين اتركمش مبيعات 
 2,670,175  2,706,322 غارصون عيانص ن مشتركي مبيعات 
 7,895,212  8,205,190 ن متوسطينيو ين صناعمشترك مبيعات 
 12,645,174  11,081,132 همضخات ميا مشتركين  مبيعات 
 7,340,571  7,091,409 ي اع القطاع الزر كين مشتر ت مبيعا
 8,453,573  8,364,982 ارعة شو رنامشتركين ا ات مبيع

 295,944  300,526 / زراعي  يجارت ن يركتمش مبيعات 
 4,497,935  4,890,404 الردنية لحة امسال قوات كين المشتر ت عامبي

 909,415  1,121,939 ستهالك فروقات االمبيعات 
 3,893,724  4,064,492 فةلتعر زراعي ثالثي ا طاعق مبيعات 

 113,273  189,678 ةخاصت الفيابيعات المستشم
 30,939  69,891 بائي رهلكا ن حلشابيعات سيارات م

 138,322,121  125,794,942 
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 تملة التزامات مح ( 01)
 

 -كفاالت واعتمادات 
 

بتار الشركة  القو على  المالية  يخ  الت  المرحليةائم  محتمالمختصرة  بنكيةزامات  كفاالت  في  تتمثل  مستندية  لة  غ  بمبل  واعتمادات 

 .(دينار  3,130,019: 2021 ولكانون األ 31)دينار  3,088,060
 

 –القضايا 
 

الشركة القعليها في عدد ممدعى    إن  قاننار تتمثدي  1,200,140يا بمبلغ  ضان  متعلقة  ل في مطالبات  إدارة  ها، وبرأي  طاتبنشاونية 

لك  م عن تد تنجت التي ق لمواجهة االلتزاماكاف    558,076والبالغ  فإن المخصص المأخوذ لهذه القضايا  القانوني    اشركة ومستشارهال

 البات.طلموا ضاياالق
 

 –هرباء الوطنية خالف مع شركة الك
 
ا التط الكهرباء  شركة  بالطاقة)ية  لوطنب  الشركة  يمدينا 717,357بمبلغ    (مزود  والذي  فر  فرق  التأخثل  فوائد  وتعتقديي   دارة إ  ر 

لجملة( الصادرة عن عرفة ات)  الكهربائيةفة  بالتعرورد    فقاً لماعلى الشركة أية التزامات و   القانوني بأنه لن يترتب الشركة ومستشارها  

 يق من قبل الطرفين. لتطبمعادن والملزمة باالة و هيئة تنظيم الطاق
 
 
 فترةلا ربحن حصة السهم م (11)

 حزيران  30هية في تستة أشهر المنلل 

 2022  2021 

 مدققــــة(  غير)  )غير مدققــة( 
    

 1,599,610  7,316,148 الفترة )دينار(  ربح 

 10,000,000  10,000,000 سهم )سهم(لعدد اال  وسط المرجح تملا
    
 فلس / دينار  ارفلس / دين 
    

 160/0  732/0 لفترةا ربح  مخفضة من لاسية وااألس سهمال حصة
 
 
 على المساهمين  ة أرباح موزع ( 12)
 

رباح كأ  دينار  6,000,000مبلغ    توزيععلى    2022  نيسان   10بتاريخ  عقد  لمنا  ديالعاماعها  ن في اجتمياهالهيئة العامة للمس  وافقت 

 .في تاريخ االجتماع لمدفوعتتب به واكلممن رأس المال ا  ٪ 60 بنسبة 2021رباح عام أن ع ن مياهعلى المس

 

رباح كأ  دينار  4,000,000مبلغ    توزيععلى    2021  سان ني  25تاريخ  بعقد  لمنا  ديالعاها  ماع ن في اجتميالهيئة العامة للمساه  وافقت 

   .في تاريخ االجتماع تتب به والمدفوعكملل ا من رأس الما  ٪ 50 بنسبة 2020م رباح عاأن مين ع على المساه


