شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة المحدودة
القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير مدققة)
 30حزيران 2020

شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة الموحدة
كما في  30حزيران 2020
إيضاحات
الموجودات
موجودات غير متداولة -
ممتلكات ومعدات
موجودات مساهمات المشتركين وفلس الريف
مشاريع تحت التنفيذ
قرض مدين طويل اآلجل
موجودات ضريبية مؤجلة
مخزون استراتيجي
موجودات غير ملموسة
إستثمار في شركة حليفة
حق استخدام الموجودات
موجودات متداولة -
مخزون
ذمم مدينة
أرصدة مدينة أخرى
نقد وأرصدة لدى البنوك

3

6

5
5
5

المطلوبات -
مطلوبات غير متداولة -
مطلوبات مساهمات المشتركين وفلس الريف
إلتزامات عقود ايجار
مساهمات مشتركين مقبوضة مقدما
مخصص تعويض نهاية الخدمة
فائض مساهمات المشتركين
إيرادات مؤجلة
تأمينات مشتركين
قروض طويلة االجل
مطلوبات متداولة -
أقساط قروض طويلة األجل تستحق خالل سنة
إلتزامات عقود ايجار
بنوك دائنة
ذمم دائنة
مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
فائض مساهمات المشتركين
مخصصات أخرى
مخصص ضريبة الدخل
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

 30حزيران
2020
دينــــار

(غير مدققة)

مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية-
حقوق ملكية حملة أسهم الشركة األم -
رأس المال المدفوع
إحتياطي اجباري
إحتياطي اختياري
أرباح مدورة
مجموع حقوق الملكية – مساهمي الشركة األم
حقوق غير المسيطرين
مجموع حقوق الملكية

 31كانون األول
2019
دينــــار

6

4

(مدققة)

962ر824ر207
328ر443ر188
910ر348ر38
237ر060ر1
260ر456ر2
045ر516ر15
082ر009ر21
671ر078ر1
342ر586
837ر323ر476

106ر376ر211
978ر086ر191
728ر615ر33
237ر060ر1
580ر404ر2
688ر462ر13
430ر779ر21
671ر078ر1
600ر636
018ر501ر476

054ر744ر7
555ر153ر455
093ر627ر16
430ر326
132ر851ر479
969ر174ر956

591ر174ر6
449ر241ر363
973ر996ر17
924ر224
937ر637ر387
955ر138ر864

000ر000ر10
000ر500ر2
677ر698
533ر596
210ر795ر13
106ر524ر13
316ر319ر27

000ر000ر10
000ر500ر2
677ر698
821ر906ر13
498ر105ر27
560ر367ر16
058ر473ر43

328ر443ر188
307ر413
303ر900ر26
114ر367ر15
521ر706ر6
426ر589ر2
178ر852ر71
115ر111ر37
292ر383ر349

978ر086ر191
753ر485
310ر325ر26
119ر686ر14
859ر687ر6
012ر560ر2
702ر323ر70
670ر666ر40
403ر822ر352

110ر111ر15
586ر116
584ر156ر74
632ر233ر466
540ر279ر20
494ر674
650ر404ر2
765ر495
361ر472ر579
653ر855ر928
969ر174ر956

110ر111ر9
256ر141
260ر337ر65
987ر138ر372
575ر886ر15
304ر078ر1
581ر376ر2
421ر773ر1
494ر843ر467
897ر665ر820
955ر138ر864

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  10جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة

شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخـل الشامل المرحلية المختصرة الموحدة
للستة أشهر المنتهية في  30حزيران ( 2020غير مدققة)
إيضاح

مبيعات الطاقة
تكلفة شراء الطاقة
مجمل الربح

للثالثة أشهر المنتهية في  30حزيران
2019
2020
دينـ ــار
دينـ ــار

للستة أشهر المنتهية في  30حزيران
2019
2020
دينـ ــار
دينـ ــار
003ر707ر273
(640ر250ر)239

131ر756ر129
(078ر475ر)112

474ر437ر144
(748ر548ر)124

213ر903ر261
(391ر573ر)231

053ر281ر17

726ر888ر19

822ر329ر30

363ر456ر34

123ر404
(010ر318ر)12
(427ر848ر)4
(618ر)6

348ر428
(144ر508ر)12
(517ر709ر)4
(368ر)7

286ر255ر1
(813ر335ر)25
(932ر695ر)9
(194ر)13

264ر494ر1
(241ر316ر)25
(076ر119ر)9
(371ر)14

إيرادات تشغيلية أخرى
مصاريف ادارية وعمومية
إستهالفات
اطفاء قضايا التعارضات
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة وذمم
مشكوك في تحصيلها

(538ر)77

(816ر)202

(290ر581ر)1

(719ر)801

الربح (الخسارة) من النشاط األساسي

583ر434

229ر889ر2

(121ر041ر)5

220ر699

786ر422ر1
408ر1
549ر766ر5
(117ر)786
(174ر)385
(372ر667ر)1

523ر926ر1
031ر2
801ر100ر6
(429ر)363
(174ر)385
(493ر876ر)1

إيرادات اخنشطة غير اخساسية
إيرادات فوائد بنكية
إيرادات فوائد تأخير تسديد فواتير الطاقة
مصاريف اخنشطة غير اخساسية
إطفاء الرخص
مصاريف فوائد بنكية ومرابحة
مصاريف فوائد تأخير تسديد فواتير
الطاقة

364ر869ر2
992ر3
135ر236ر10
(890ر028ر)1
(347ر)770
(797ر514ر)3

185ر640ر4
550ر4
768ر397ر11
(705ر758ر)1
(347ر)770
(070ر761ر)3

(495ر382ر)6

(934ر196ر)6

(833ر149ر)11

(532ر366ر)11

الخسارة من االنشطة غير األساسية

(415ر030ر)2

(675ر)792

(376ر354ر)3

(151ر614ر)1

(خسارة) ربح الفترة قبل الضريبة

(832ر595ر)1

(497ر395ر)8

(931ر)914

ضريبة الدخل للفترة

(128ر)111

(401ر)675

(805ر)154

(052ر171ر)1

(خسارة) ربح الفترة

(960ر706ر)1

153ر421ر1

(302ر550ر)8

(983ر085ر)2

يضاف :بنود الدخل الشامل اخخرى

-

مجموع الدخل الشامل للفترة
مجموع الدخل الشامل العائد إلى:
الشركة اخم
حقوق غير المسيطرين

حصة السهم االساسية والمخفضة من
(خسارة) ربح الفترة العائد إلى مساهمي
الشركة األم

9

554ر096ر2

-

(960ر706ر)1

153ر421ر1

(302ر550ر)8

(983ر085ر)2

(880ر496ر)1

674ر662

(288ر310ر)7

(461ر485ر)3

(080ر)210

479ر758

(014ر240ر)1

478ر399ر1

(960ر706ر)1

153ر421ر1

(302ر550ر)8

فلس /دينار

فلس /دينار

فلس /دينار

()0/150

0/066

(983ر085ر)2

()0/731

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  10جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة

فلس /دينار

()0/349

شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة المحدودة
التغيرت في حقوق الملكية المرحلية المختصرة الموحدة
ا
قائمة
للستة أشهر المنتهية في  30حزيران ( 2020غير مدققة)

حقوق مساهمي الشركة اخم
رأس المال
المدفوع

إحتياطي
اجباري

000ر000ر10
-

000ر500ر2
-

-

-

000ر000ر10

000ر500ر2

دين ــار

للستة أشهر المنتهية في  30حزيران -2020

الرصيد كما في أول كانون الثاني 2020

مجموع الدخل الشامل للفترة
توزيعات أرباح (ايضاح )5

توزيعات أرباح شركة تابعة (ايضاح )5
الرصيد كما في  30حزيران 2020
للستة أشهر المنتهية في  30حزيران -2019

الرصيد كما في أول كانون الثاني 2019

مجموع الدخل الشامل للفترة
توزيعات أرباح (ايضاح )5

توزيعات أرباح شركة تابعة (ايضاح )5
الرصيد كما في  30حزيران 2019

دين ــار

000ر000ر10
-

000ر500ر2
-

-

-

000ر000ر10

000ر500ر2

حقوق

إحتياطي
اختياري

أرباح مدورة /
(خسائر مترافمة)

677ر698
-

821ر906ر13
(288ر310ر)7

498ر105ر27
(288ر310ر)7

(000ر000ر)6
-

(000ر000ر)6
-

(000ر000ر)6
(440ر603ر440( )1ر603ر)1

533ر596

210ر795ر13

316ر319ر27

دين ــار

677ر698

677ر698
677ر698

دين ــار

089ر485ر14
(461ر485ر)3

المجموع
دين ــار

غير المسيطرين

مجموع
حقوق الملكية

560ر367ر16
(014ر240ر)1

058ر473ر43
(302ر550ر)8

دين ــار

106ر524ر13

دين ــار

766ر683ر27
(461ر485ر)3

748ر127ر18
478ر399ر1

514ر811ر45
(983ر085ر)2

(000ر000ر000( )11ر000ر)11
-

(400ر672ر)2

(000ر000ر)11
(400ر672ر)2

826ر854ر16

131ر053ر30

()372

305ر198ر13

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  10جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة

شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة
للستة أشهر المنتهية في  30حزيران ( 2020غير مدققة)
ايضاحات

 30حزيران
2020
دينـ ــار

 30حزيران
2019
دينـ ــار

األنشطة التشغيلية
خسارة الفترة قبل الضريبة
تعديالت على:
إطفاء الرخص
استهالفات وإطفاءات
(أرباح) خسائر بيع ممتلكات ومعدات
ايرادات فوائد بنكية
ايرادات فوائد تأخير تسديد فواتير الطاقة
مصاريف فوائد بنكية ومرابحة
مصاريف فوائد تأخير تسديد فواتير الطاقة
مخصص تعويض نهاية الخدمة
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة وذمم مشكوك في تحصيلها
مخصصات أخرى
إطفاء فائض مساهمة المشتركين
استهالفات حق استخدام الموجودات
تكاليف تمويل عقود اإليجار
تغيرات رأس المال العامل:
مخزون
ذمم وأرصدة مدينة أخرى
ذمم وأرصدة دائنة أخرى
تأمينات مشتركين
إيرادات مؤجلة
مخصص تعويض نهاية الخدمة المدفوع
مخصصات اخرى مدفوعة
مساهمات مشتركين مقبوضة مقدم ًا
ضريبة دخل مدفوعة

(497ر395ر)8

(931ر)914

347ر770
126ر709ر9
(098ر)4
(992ر)3
(135ر236ر)10
797ر514ر3
833ر149ر11
381ر332ر1
290ر581ر1
100ر72
(149ر)385
258ر50
883ر23

347ر770
447ر133ر9
731ر64
(550ر)4
(768ر397ر)11
070ر761ر3
532ر366ر11
687ر741
719ر801
782ر188
(140ر)569
258ر50
721ر26

(820ر622ر)3
(673ر897ر)81
337ر734ر79
476ر528ر1
414ر29
(569ر)675
(031ر)44
993ر574
(141ر484ر)1

(946ر524ر)2
(280ر742ر)21
137ر574ر42
372ر129ر2
333ر146
(573ر877ر)1
(773ر)68
391ر709ر3
(177ر233ر)3

صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

130ر322ر3

389ر131ر33

األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
مشاريع تحت التنفيذ
المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
فوائد مقبوضة
مدفوعات قضايا التعارضات

(071ر202ر)5
(346ر309ر)9
338ر5
975ر3
(903ر)2

(421ر409ر)11
(861ر415ر)8
560ر076ر1
550ر4
(336ر)3

(007ر505ر)14

(508ر747ر)18

3

صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية

قروض بنكية ،بالصافي

فوائد مدفوعة
توزيعات أرباح شركة تابعة مدفوعة
توزيعات أرباح مدفوعة

000ر000ر6
(941ر534ر)3
-

(555ر555ر)3
(070ر761ر)3
(937ر405ر)2
(000ر500ر)4

صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) األنشطة التمويلية
صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه

059ر465ر2
(818ر717ر)8

(562ر222ر)14
319ر161

النقد وما في حكمه في بداية الفترة

(336ر112ر)65

(535ر049ر)58

(154ر830ر)73

(216ر888ر)57

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
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تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  10جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة

شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة
 30حزيران ( 2019غير مدققة)
() 1

عـــــام

تأسست شركة توزيع الكهرباء ("الشركة") بتاريخ  12شباط  1998كشركة مساهمة عامة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء المتخذ في
بتأسيس شركة منفصلة عن شركة الكهرباء الوطنية لتتولى نشاط توزيع
جلسته المنعقدة بتاريخ  4تشرين االول  1997والخا
الطاقة الكهربائية وتكون مملوكة للحكومة بنسبة  ٪75من راس المال و ٪25لشركة الكهرباء الوطنية لحين خصخصتها ،وتؤول
اليها جميع موجودات نشاط التوزيع في شركة الكهرباء الوطنية .تم خصخصة الشركة بتاريخ  2تموز  2008حيث قامت شركة
فهرباء المملكة الستثمارات الطاقة بشراء حصة الحكومة.
باشرت الشركة نشاطها الصناعي والتجاري بتاريخ االول من كانون الثاني .1999
سجلت الشركة لدى سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة تحت رقم ( )1101103002بتاريخ  30تشرين االول  2001وفق ًا
الحكام وانظمة وتعليمات قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم ( )32لسنة .2000
من أهم غايات الشركة توزيع الطاقة الكهربائية وشرائها وبيعها في منطقة اخمتياز بموجب رخصة توزيع وتزويد الطاقة الكهربائية.
حصلت الشركة على هذه الرخصة بتاريخ  30حزيران  2008وهي صالحة لمدة  25سنة من ذلك التاريخ.
يتم توحيد القوائم المالية للمجموعة مع القوائم المالية لشركة كهرباء المملكة الستثمارات الطاقة المساهمة الخاصة (الشركة اخم) ويتم
توحيدها مع المؤسسة العامة للضمان االجتماعي (الشركة اخم النهائية).
تم إقرار هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ .------
() 2

أسس االعداد والسياسات المحاسبية

أسس اإلعداد-
تم اعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة كما في  30حزيران  2020وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ("( )34التقارير
المالية المرحلية").
ان الدينار االردني هو عملة اظهار القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للمجموعة.
إن القوائم المالية المرحلية المختصرة ال تتضمن كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية والمعدة وفقاً
لمعايير التقارير المالية الدولية ويجب أن تق أر مع التقرير السنوي للمجموعة كما في  31كانون اخول  .2019كما أن نتائج اخعمال
للستة أشهر المنتهية في  30حزيران  2020ال تمثل بالضرورة مؤش اًر على النتائج المتوقعة للسنة التي ستنتهي في  31كانون اخول
.2020
تتكون القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة من القوائم المالية للشركة والشركة التابعة التالية:
رأس المال
دينـ ــار
شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة 000ر000ر8
-1-

النشاط الرئيسي
توزيع الطاقة الكهربائية

نسبة المساهمة
2019
2020
٪
٪
46ر55
46ر55

شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة
 30حزيران ( 2020غير مدققة)
التغيرات في السياسات المحاسبية
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة متفقة مع تلك التي اتبعت في إعداد القوائم
المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول  ،2019باستثناء أن المجموعة قامت بتطبيق التعديالت التالية اعتبارا ً من 1
كانون الثاني :2020
تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( :)3تعريف "األعمال"
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على تعريف "األعمال" في معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )3اندماج
األعمال" ،لمساعدة المنشآت على تحديد ما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المستحوذ عليها ينطبق عليها تعريف
"األعمال" أ م ال .توضح هذه التعديالت الحد األدنى لمتطلبات األعمال ،تلغي تقييم ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين على
استبدال أي عناصر أعمال غير موجودة ،وتضيف توجيهات لمساعدة المنشآت على تقييم ما إذا كانت العملية المستحوذ عليها
جوهرية ،وتضييق تعريفات األعمال والمخرجات ،وادخال اختبار تركيز القيمة العادلة االختياري.
تم تطبيق التعديالت على المعامالت التي تكون إما اندماج األعمال أو استحواذ على األصول التي يكون تاريخ استحواذها في أو
بعد بداية أول فترة ابالغ سنوية التي بدأت في أو بعد  1كانون الثاني  .2020وبالتالي ،لم يتعين على المجموعة إعادة النظر في
هذه المعامالت التي حدثت في فترات سابقة .يسمح بالتطبيق المبكر لهذه التعديالت ويجب اإلفصاح عنها.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة للمجموعة.
تعديل معدالت الفائدة على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9ومعيار التقارير المالية الدولي رقم ()7
إن تعديالت معايير معدالت الفائدة لمعيار التقارير المالية الدولي رقم  9ومعيار التقارير المالية الدولي رقم  7تشمل عدد من عمليات
اإلعفاءات التي تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر بشكل مباشر بتعديل معايير معدالت الفائدة .تتأثر عالقة التحوط إذا
أدى التعديل إلى حالة من عدم التيقن بشأن توقيت و  /أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى المعيار ،لبند التحوط أو أداة التحوط.
نتيجة لهذا التعديل ،قد يكون هناك عدم تيقن حول توقيت و  /أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى المعيار ،لبند التحوط أو أداة
التحوط ،خالل الفترة السابقة الستبدال معيار معدل الفائدة الحالي بسعر فائدة خالي من المخاطر ( .)RFRقد يؤدي ذلك إلى عدم
التيقن فيما إذا كانت المعاملة المتوقعة محتملة للغاية وما إذا كان من المتوقع أن تكون عالقة التحوط فعالة للغاية.
توفر التعديالت إعفاءات مؤقتة والتي تمكن محاسبة التحوط من االستمرار خالل فترة عدم اليقين قبل استبدال معيار سعر الفائدة
الحالي بسعر فائدة خا ٍل من المخاطر (".)"RFR
تم تطبيق التعديالت على الفترات المالية التي بدأت في أو بعد  1كانون الثاني  2020مع السماح بالتطبيق المبكر .ويتم تطبيق بأثر
رجعي .إال أنه ال يمكن إعادة أي عالقات تحوط تم إلغائها مسبقًا عند تطبيق الطلب ،وال يمكن تعيين أي عالقات تحوط باالستفادة من
التجارب السابقة.
بعد االنتهاء من المرحلة األولى ،يحول مجلس معايير المحاسبة الدولية تركيزه إلى المسائل التي قد تؤثر على التقارير المالية عند
استبدال معيار معدل الفائدة الحالي بسعر فائدة خا ٍل من المخاطر (" .)"RFRويشار إلى ذلك بالمرحلة الثانية من مشروع مجلس
معايير المحاسبة الدولية.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة للمجموعة.
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تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( :)8تعريف "الجوهري"
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (" )1عرض القوائم المالية" ومعيار المحاسبة
الدولي رقم (" )8السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية" ،لتوحيد تعريف ما هو "جوهري"
ضمن المعايير كافة وتوضيح جوانب معينة من التعريف .ينص التعريف الجديد على أن "المعلومات تعتبر جوهرية إذا نتج
عن حذفها أو إغفالها أو إخفائها ،تأثير بشكل معقول على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية
لألغراض العامة على أساس تلك القوائم المالية ،والتي توفر معلومات مالية محددة حول المنشأة ".
توضح التعديالت أن الجوهرية ستعتمد على طبيعة أو أهمية المعلومات أو كليهما .ستحتاج المجموعة إلى تقييم ما إذا كانت
المعلومات ،سواء بشكل فردي أو باالشتراك مع معلومات أخرى ،جوهرية في سياق القوائم المالية المرحلية المختصرة
الموحدة .يجب على المجموعة عند تطبيق التعديالت في وقت مبكر أن يتم تطبيقها بأثر مستقبلي واإلفصاح عنها.
من غير المتوقع أن يكون للتعديالت على تعريف ما هو "جوهري" أثر على القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة
للمجموعة.

() 3

ممتلكات ومعدات

اإلضافات
قامت المجموعة خالل فترة للستة أشهر المنتهية في  30حزيران  2020بشراء ممتلكات ومعدات بكلفة 071ر202ر 5دينار (30
حزيران 421 :2019ر409ر 11دينار).
() 4

ضريبة الدخل

تم احتساب مخصص ضريبة الدخل للمجموعة للفترات المنتهية في  30حزيران  2020و 2019وفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم
( )38لسنة  2018والذي تم تطبيقه في اخول من كانون الثاني  .2019ان نسبة ضريبة الدخل القانونية للمجموعة هي ٪24
باإلضافة الى  ٪3تستحق كضريبة مساهمة وطنية في مناطق المجموعة باستثناء العقبة حيث ان نسبة ضريبة الدخل القانونية وفقاً
لقانون ضريبة الدخل والمبيعات الخا بمنطقة العقبة االقتصادية الخاصة هي .٪5
شركة توزيع الكهرباء
حصلت الشركة على مخالصة نهائية حتى سنة  ،2016وقامت الشركة بتقديم كشوفات التقدير لألعوام  2019و 2018و2017
ضمن المدة القانونية .ولم تقم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة السجالت المحاسبية للشركة حتى تاريخ إعداد هذه القوائم
المالية المرحلية المختصرة الموحدة.
شركة توزيع الكهرباء -العقبة
حصلت الشركة على مخالصة نهائية حتى سنة  ،2017وقامت الشركة بتقديم كشوفات التقدير لألعوام  2019و 2018ضمن
المدة القانونية .ولم تقم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة السجالت المحاسبية للشركة حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية
المرحلية المختصرة الموحدة.
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شركة كهرباء محافظة إربد
حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل حتى عام  .2017لم تقم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة
وتدقيق بيانات عام  2018حيث تم قبولها ضمن نظام العينات .لم تقم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة وتدقيق بيانات عام
 2019حتى تاريخ إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة.
() 5

حقوق الملكية

رأس المال المدفوع -
يتكون رأس المال المكتتب به والمدفوع من 000ر000ر 10سهم بقيمة إسمية دينار للسهم الواحد.
إحتياطي إجباري -
تمثل المبالغ المتجمعة في هذا البند ما تم تحويله من اخرباح السنوية قبل ضريبة الدخل بنسبة  ٪10خالل السنوات وهو غير قابل
للتوزيع على المساهمين .تستطيع المجموعة التوقف عن تحويل أية مبالغ لالحتياطي االجباري عندما يبلغ رصيده  ٪25من رأس
المال المكتتب به.
لم تقم المجموعة باقتطاع االحتياطيات القانونية حسب أحكام قانون الشركات حيث أن هذه القوائم المالية هي قوائم مالية مرحلية
مختصرة.
إحتياطي إختياري -
تمثل المبالغ المتجمعة في هذا البند ما تم تحويله من اخرباح السنوية قبل ضريبة الدخل بنسبة ال تزيد عن  ٪20خالل السنوات
وهو قابل للتوزيع على المساهمين.
توزيعات أرباح –
– 2020
وافقت الهيئة العامة في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ  11حزيران  2020على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع مبلغ
000ر000ر 6دينار كأرباح على المساهمين عن أرباح عام  2019بنسبة  ٪60من رأس المال المكتتب به والمدفوع كما في 30
حزيران 2020
وافقت الهيئة العامة لمساهمي الشركة التابعة (شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة( في اجتماعها العادي المنعقد
بتاريخ  4حزيران  2020على توزيع مبلغ 000ر600ر 3دينار كأرباح على المساهمين عن أرباح عام  2019بنسبة  ٪45من
رأس المال المكتتب به والمدفوع (000 :2019ر000ر 6دينار) ،وبلغت حصة غير المسيطرين مبلغ 440ر603ر 1دينار كما
في  30حزيران 400 :2019( 2020ر672ر 2ينار).
- 2019
وافقت الهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي عقد بتاريخ  24نيسان  2019واجتماعها غير العادي الذي عقد بتاريخ  28ايار
 2019على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح بمبلغ 10ر 1دينار لكل سهم بمبلغ اجمالي 000ر000ر 11دينار على
المساهمين.
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() 6

نقد وأرصدة لدى البنوك

يتكون النقد وما في حكمه الظاهر في قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة الموحدة مما يلي:
 30حزيران
2020
دينــــار
(غير مدققة)
نقد في الصندوق
حسابات جارية لدى البنوك

 31كانون اخول
2019
دينــــار
(مدققة)

259ر91
171ر235

841ر26
083ر198

430ر326

924ر224

يتكون النقد وما في حكمه الظاهر في قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة الموحدة مما يلي:
 30حزيران
2020
دينـ ــار
(غير مدققة)
نقد في الصندوق ولدى البنوك
بنوك دائنة*

 30حزيران
2019
دينـ ــار
(غير مدققة)

430ر326
(584ر156ر)74

070ر213
(286ر101ر)58

(154ر830ر)73

(216ر888ر)57

* يمثل هذا البند رصيد التسهيالت االئتمانية الممنوحة للمجموعة من عدة بنوك محلية بسقوف قدرها 000ر600ر 97دينار
وتحمل متوسط سعر فائدة وعمولة 30ر ٪5سنوياً.

() 7

المعامالت مع جهات ذات عالقة

تمثل المعامالت مع جهات ذات عالقة المعامالت التي تمت مع المجموعة التابعة وكبار المساهمين واإلدارة التنفيذية العليا
للمجموعة والمجموعة الحليفة والشركات التي هم فيها مساهمين رئيسيين .يتم اعتماد سياسة االسعار والشروط المتعلقة بهذه
المعامالت من قبل ادارة المجموعة.
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فيما يلي ُملخص اخرصدة مع جهات ذات عالقة الظاهرة في قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة الموحدة:
 30حزيران
2020
دينــــار
(غير مدققة)

مبالغ مستحقة الى جهة ذات عالقة:

شركة صناعة المعدات الكهربائية محدودة المسؤولية (شركة حليفة)

822ر47

 31كانون األول
2019
دينــــار
(مدققة)
759ر46

فيما يلي ملخص للمعامالت مع جهات ذات العالقة الظاهرة في قائمة الدخل الشامل المرحلية المختصرة الموحدة:
 30حزيران
2020
دين ـ ـار
(غير مدققة)
مشتريات من شركة صناعة المعدات الكهربائية محدودة المسؤولية (شركة حليفة) 522ر116

 30حزيران
2019
دينـ ــار
(غير مدققة)
599ر67

فيما يلي ملخص لمنافع (رواتب ومكافات ومنافع اخرى) مجلس اإلدارة واالدارة التنفيذية العليا للمجموعة:
 30حزيران
2020
دين ـ ـار
(غير مدققة)
رواتب ومنافع اخرى

100ر541
400ر206

مكافآت وتنقالت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

500ر747
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 30حزيران
2019
دينـ ــار
(غير مدققة)
210ر791
400ر206
610ر997
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إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة
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() 8

التزامات محتملة

كفاالت واعتمادات -
على المجموعة بتاريخ القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة التزامات محتملة تتمثل في كفاالت بنكية واعتمادات مستندية بمبلغ
780ر716ر 3دينار ( 31كانون اخول 569 :2019ر006ر 4دينار).
قضايا -
إن المجموعة مدعى عليها في عدد من القضايا تتمثل في قضايا التعارضات ومطالبات قانونية أخرى متعلقة بنشاطها بمبلغ
751ر 795دينار كما في  30حزيران  31( 2020كانون اخول 091 :2019ر 501دينار) وبرأي إدارة المجموعة ومستشارها
القانوني فإن المخصص المأخوذ لهذه القضايا كاف لمواجهة االلتزامات التي قد تنجم عن تلك القضايا والمطالبات.
خالف الشركة التابعة (شركة كهرباء محافظة إربد) مع شركة الكهرباء الوطنية –
تطالب شركة الكهرباء الوطنية (مزود الشركة التابعة بالطاقة) بمبلغ 881ر 721دينار والذي يمثل فرق في فوائد التأخير وتعتقد
إدارة الشركة التابعة ومستشارها القانوني بأنه لن يترتب على الشركة التابعة أية التزامات وفق ًا لما ورد بالتعرفة الكهربائية (تعرفة
الجملة) الصادرة عن هيئة تنظيم الطاقة والمعادن والملزمة بالتطبيق من قبل الطرفين.
( )9

حصة السهم من خسارة الفترة
للستة أشهر المنتهية في  30حزيران
2019
2020

خسارة الفترة (دينار)
المتوسط المرجح لعدد االسهم (سهم)

حصة السهم األساسية والمخفضة من خسارة الفترة

( )1 0

(288ر310ر)7
000ر000ر10

(461ر485ر)3
000ر000ر10

فلس  /دينار

فلس  /دينار

()0/731

()0/349

انتشار فايروس كورونا (كوفيد  )19 -وأثره على المجموعة

أثر فيروس كورونا على االقتصاد العالمي والخلل في األسواق العالمية مما كان له أثر سلبي على مختلف قطاعات األعمال نتيجة
للتقييد .حيث قرر مجلس الوزراء األردني بتاريخ  17أذار 2020فرض قانون حظر التجول وتعليق كافة أنشطة األعمال في
المملكة حتى اشعار أخر كجزء من اإلجراءات االحترازية التي اتبعتها الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا .وبالتالي غالبية
أنشطة األعمال في المملكة قد تأثرت نتيجة للقرار .استثنى من هذا القرار بعض القطاعات الحيوية كقطاعات الصحة واالتصاالت
والمياه والكهرباء .بناء على ذلك استكملت المجموعة عملياتها دون توقف خالل فترة الحجر الصحي.
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