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تقرير حول البيانات المالية الموحدة
الرأي المتحفظ
قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة لشركة الكهرباء األردنية – شركة مساهمة عامة محدودة –
وشركتها التابعة "المجموعة" والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في  31كانون األول ،2019
وكل من بيانات الربح أو الخسارة والدخل الشامل االخر الموحد والتغيرات في حقوق الملكية الموحدة والتدفقات
النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،وايضاحات حول البيانات المالية الموحدة ،بما في ذلك ملخص
للسياسات المحاسبية الهامة.
في رأينا ،وباستثناء اآلثار المحتملة لما هو وارد في فقرات أساس الرأي المتحفظ أدناه ،إن البيانات المالية
الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد للمجموعة كما في
 31كانون األول  ،2019وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا ً
للمعايير الدولية للتقارير المالية.
أساس الرأي المتحفظ
-

كما يرد في اإليضاح ( )13حول البيانات المالية الموحدة ،وتماشيا ً مع اإلعفاء الصادر من هيئة تنظيم قطاع
الطاقة والمعادن في كتابهم رقم  2726/11/3والمتعلق بإعفاء الشركة من تطبيق جزء من المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم (" )9األدوات المالية" المتعلق بالخسائر االئتمانية المتوقعة ،لم تقم الشركة بتزويدنا بدراسة
الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية وفقا ً لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
(" )9األدوات المالية" منذ تاريخ التطبيق اإللزامي له كما في  1كانون الثاني  2018وللسنوات الالحقة .وبالتالي
فإننا غير قادرين على تحديد التعديالت الواجبة على البيانات المالية الموحدة المرفقة.

-

كما يرد في اإليضاح ( )3حول البيانات المالية الموحدة ،وتماشيا ً مع متطلبات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
بموجب كتابهم رقم  10671/11/3والمتعلق بإعفاء الشركة من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()16
"اإليجارات" ،لم تقم الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (" )16اإليجارات" الواجب تطبيقه
اإللزامي اعتبارا ً من  1كانون الثاني  2019والمتعلق باالعتراف بحق استخدام األصول والتزامات التأجير
المتعلقة بها .وبالتالي فإننا غير قادرين على تحديد التعديالت الواجبة على البيانات المالية الموحدة المرفقة.
لقد قمنا بتدقيقنا وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق ،إن مسؤوليتنا وفقا لهذه المعايير موضحة في فقرة مسؤولية المدقق
في تقريرنا حول تدقيق البيانات المالية الموحدة .نحن مستقلين عن الشركة بحسب المتطلبات االخالقية ذات
الصلة بأعمال تدقيق البيانات المالية الموحدة وفقا لمتطلبات المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين.
باإلضافة اللتزامنا بالمسؤوليات االخالقية األخرى بحسب هذه المتطلبات.
نعتقد ان بينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر اساسا إلبداء رأينا المتحفظ حول التدقيق.
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أمور التدقيق الهامة
ً
ان أمور التدقيق الهامة وفقا لحكمنا المهني ،هي األمور التي تعتبر االكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية
الموحدة للسنة الحالية .ان هذه األمور تمت دراستها في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل ،ولتكوين رأينا
حول هذه البيانات المالية الموحدة ،وليس لغرض ابداء رأي منفصل حول هذه األمور .أن وصف أمور التدقيق
الهامة موضح أدناه:
 -1موجودات البنية التحتية وموجودات ثابتة أخرى
وصف أمر التدقيق الهام

كيف تم معالجة أمر التدقيق الهام في تدقيقنا

تمتلك الشركة موجودات بنية تحتية وموجودات ثابتة
أخرى بمبلغ  373,097,444دينار أردني كما في
 31كانون األول  2019والذي يمثل  %39من
إجمالي موجودات الشركة ،وبموجب معيار المحاسبة
الدولي رقم ( " )36تدني قيمة األصول" يتوجب على
الشركة التأكد من عدم وجود مؤشرات على التدني
في قيمتها ،إن هذه األمور تتطلب من اإلدارة الكثير
من اإلجتهادات والتقديرات لتحديد القيمة القابلة
لإلسترداد ،حيث يتم تطبيق اإلجتهادت والتقديرات
على مدخالت عملية قياس القيمة العادلة  /التدني بما
فيها التقييم المعد من قبل خبير خارجي مستقل  .وبنا ًء
عليه ،كانت عملية تقدير القيمة العادلة/التدني لهذه
الموجودات من قبل اإلدارة أمراً هاما ً لتدقيقنا.

تتضمن إجراءات التدقيق تقييم إجراءات الرقابة
الداخلية حول تحديد القيمة القابلة لإلسترداد
لموجودات البنية التحتية ومقارنتها بالقيمة
الدفترية لتحديد فيما إذا كان هنالك أي تدني في
قيمتها ،إضافة إلى تقييم اإلجتهادات والتقديرات
المتبعة من قبل إدارة المجموعة لتحديد القيمة
القابلة لإلسترداد لموجودات البنية التحتية
وموجودات ثابتة أخرى ،هذا وقد تم مقارنة هذه
التقديرات مع متطلبات المعايير الدولية للتقارير
المالية الموحدة ومناقشتها في ظل المعلومات
المتوفرة.

إن السياسات المحاسبية وأهم التقديرات المحاسبية
المتعلقة بموجودات البنية التحتية وموجودات ثابتة
أخرى موضحة في اإليضاحات أرقام  2و 3و 6حول
البيانات المالية الموحدة.

كما تضمنت إجراءات التدقيق تقييم المنهجية
المستخدمة ومدى مالئمة نماذج التقييم والمدخالت
المستخدمة لتحديد القابلة لإلسترداد لموجودات
البنية التحتية وموجودات ثابتة أخرى ،ومراجعة
معقولية أهم المدخالت في عملية التقييم من خالل
مراجعة التقييم المعد من قبل خبير خارجي مستقل
ومعقولية نسب اإلستهالك على هذه الموجودات
وغيرها من المدخالت التي تم مراجعتها،
باإلضافة لكفاية افصاحات المجموعة حول
التقديرات المهمة.
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 -2إيرادات الطاقة المباعة
وصف أمر التدقيق الهام

كيف تم معالجة أمر التدقيق الهام في تدقيقنا

بلغت إيرادات الطاقة المباعة  982,302,324دينار
أردني للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
( 972,467,318دينار أردني للسنة المنتهية في
 31كانون األول  ، )2018وقد تم اعتبار إيرادات
الطاقة المباعة كأمر هام للتدقيق نظراً لحجمها وألية
احتسابها والتي تتم وفقا ً لشرائح التعرفة الكهربائية
المعتمدة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ،
وكونها أمر هام لقارئ البيانات المالية الموحدة
والمساهمين وأصحاب المصالح  .ان المخاطر
الجوهرية متعلقة بدقة وحدوث هذه اإليرادات والتي
ترتبط بأنظمة اصدار الفواتير واحتساب اإليرادات.

تضمنت إجراءات التدقيق تقييم إجراءات الرقابة
الداخلية حول تحقق ودقة وإكتمال اإليرادات
المعترف بها في البيانات المالية الموحدة ومدى
توافق السياسات المحاسبية المتبعة لالعتراف
باإليرادات مع متطلبات المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم (" )15االيراد من العقود مع العمالء".
إضافة لذلك ،قمنا بمجموعة من اإلجراءات التي
تتضمن دراسة األنظمة المستخدمة من قبل
الشركة باالستعانة بفريق تكنولوجيا المعلومات
والقيام ببعض اإلجراءات البديلة حولها  ،والتحقق
من التسويات التي تتم إما بشكل يومي و/أو شهري
و/أو إنتقائي للوقوف على دقة وحدوث وإكتمال
النتائج وترحيلها على النظام المحاسبي ومطابقتها
مع المقبوضات اليومية  ،وإعادة إحتساب
اإليرادات لعينة من المشتركين ومجموعة من
الدراسات التحليلية األخرى .
كما قمنا بدراسة موضوعية لقيود اإليرادات
للتحقق من صحة التسجيل واالعتراف باإليراد في
الفترة الصحيحة وكفاية االفصاحات المتعلقة بها
في البيانات المالية الموحدة وفقا ً لمتطلبات المعايير
الدولية للتقارير المالية .

معلومات أخرى
إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير
السنوي باستثناء البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات المستقل حولها ،إننا نتوقع أن يتم تزويدنا
بالتقرير السنوي بتاريخ الحق لتاريخ تقريرنا.
ال يشمل رأينا حول البيانات المالية الموحدة المعلومات األخرى وبالتالي ،فإننا ال نبدي اي نوع من التأكيد
حولها.
من خالل قيامنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة ،إن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى ،بحيث نأخذ
باالعتبار فيما إذا كانت المعلومات األخرى غير منسجمة بشكل جوهري مع البيانات المالية الموحدة او
المعلومات التي تم التوصل إليها من خالل تدقيقنا .في حال تبين لنا وجود أخطاء جوهرية في هذه المعلومات
فان ذلك يتطلب االبالغ عن تلك المعلومة ،لم يتم تزويدنا بالتقرير السنوي للشركة أو أية معلومات أخرى بما
يتعلق بهذه الفقره حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
مسؤولية اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية الموحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير
المالية ومسؤولة عن إعداد نظام رقابة داخلي الذي تعتبره اإلدارة ضروريا لغرض إعداد وعرض البيانات
المالية الموحدة ،خالية من أخطاء جوهرية ،سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ.
ان اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار واالفصاح عن االمور ذات العالقة باالستمرارية
واستخدام اساس االستمرارية في المحاسبة ،باستثناء إذا كانت هنالك نية لدى اإلدارة لتصفية المجموعة أو
ايقاف اعمالها أو عدم وجود بديل واقعي سوى القيام بذلك.
ان المكلفين بالحوكمة في المجموعة مسؤولين عن االشراف على اجراءات اعداد البيانات المالية الموحدة.
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شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
بيان المركز المالي الموحد

بالدينار األردني
الموجودات
موجودات البنية التحتية وموجودات ثابتة أخرى
موجودات غير ملموسة
مشاريع تحت التنفيذ
إستثمار في شركة حليفة
استثمار في مشروع مشترك
ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة
موجودات ضريبية مؤجلة
مجموع الموجودات غير المتداولة
مخزون
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة
ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة
ذمم مشتركين
مدينون
أرصدة مدينة أخرى
النقد في الصندوق ولدى البنوك
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
حسابات متقابلة:
موجودات مساهمات المشتركين
موجودات فلس الريف

كما في  31كانون األول
2018
2019

إيضاح
6
7
8
12
12
9
10
11
12
13
14
15
16

36
36

كما في  1كانون الثاني
2018

373,097,444
31,177,652
6,805,220
1,186,399
25,500
1,682,555
7,715,068
421,689,838
1,864,959
2,006,347
486,835,440
45,552,519
2,599,482
957,574
539,816,321
961,506,159

358,668,239
31,748,218
6,052,965
1,245,593
7,389,340
405,104,355
1,150,447
1,658,565
497,736
532,620,152
58,263,820
2,730,269
394,320
597,315,309
1,002,419,664

341,201,648
30,045,657
6,652,950
1,379,984
5,920,302
385,200,541
1,335,003
1,674,065
2,821,197
443,501,513
43,040,768
2,665,049
571,985
495,609,580
880,810,121

168,590,935
21,240,478

165,605,228
21,045,458

159,956,189
21,453,215

المطلوبات وحقوق الملكية
حقوق الملكية
83,572,965
86,080,154
1
86,080,154
رأس المال المدفوع
21,861,867
22,996,837
22,996,837
17
احتياطي اجباري
)(3,168,624
االحتياطيات
12,816,777
14,413,249
17,266,604
أرباح مدورة
118,251,609
123,490,240
123,174,971
إجمالي حقوق الملكية
113,248
13,746
حقوق غير المسيطرين
118,364,857
123,174,971
123,503,986
أجمالي حقوق الملكية
المطلوبات
34,501,437
30,171,857
7
32,419,908
التزامات الرخصة /الحكومة – طويلة االجل
50,000,000
139,375,670
19
48,543,000
قروض تستحق الدفع ألكثر من عام
108,785,375
123,637,292
20
116,760,301
تأمينات المشتركين
19,554,127
21,460,531
21
20,254,127
مخصص تعويض نهاية الخدمة
18,374,138
20,010,906
18,522,170
22
إلتزامات صناديق الموظفين
231,215,077
237,988,242
333,167,520
مجموع المطلوبات غير المتداولة
278,214,360
222,945,470
23
381,245,453
دائنون
242,933
1,096,291
12
364,626
ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة
4,375,000
4,166,664
19
1,457,000
قروض تستحق الدفع خالل عام
5,000,000
5,000,000
7
5,000,000
التزامات الرخصة /الحكومة – قصيرة االجل
2,165,274
1,789,050
9
3,265,176
مخصص ضريبة الدخل
6,464,259
12,106,197
24
8,802,867
ارصدة دائنة أخرى
67,740,133
86,768,430
19
72,010,397
قروض تمويل مبيعات
167,028,228
171,291,566
16
168,781,917
بنوك دائنة
531,230,187
640,927,436
505,163,668
مجموع المطلوبات المتداولة
762,445,264
878,915,678
838,331,188
مجموع المطلوبات
880,810,121
1,002,419,664
961,506,159
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
حسابات متقابلة:
159,956,189
165,605,228
168,590,935
36
مطلوبات مساهمات المشتركين
21,453,215
21,045,458
21,240,478
36
مطلوبات فلس الريف
 تعتبر االيضاحات في الصفحات المرفقة من ( )9إلى ( )46جزءا ال يتجزآ من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المستقل. -تمت الموافقة على البيانات المالية الموحدة من صفحة ( )9الى ( )46من قبل مجلس اإلدارة وتم اعتمادها من قبل:

نائب المدير العام  /المدير المالي

رئيس مجلس االدارة

المدير العام
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شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد

بالدينار األردني

للسنة المنتهية في  31كانون األول
2018
2019

إيضاح

إيرادات الطاقة المباعة
الطاقة المشتراة
مجمل ربح بيع الطاقة

25
26

982,302,324
)(847,291,398
135,010,926

972,467,318
)(838,117,352
134,349,966

ايرادات  /مصاريف األنشطة األساسية األخرى
مصاريف التشغيل واالدارية وخدمات المشتركين
االستهالكات
استهالك مواد بالمستودعات
ايرادات فوائد بنكية
إيرادات فوائد التأخير
اطفاءات
مصاريف تمويل
مصاريف فوائد تأخير تسديد الطاقة

27
28

6,263,259
)(83,734,977
)(25,153,708
)(103,438
295
7,152,452
()2,300,774
)(27,882,503
)(3,283,363

4,904,051
)(85,749,485
)(23,915,323
)(112,855
246
11,365,496
)(1,694,055
)(24,379,843
)(9,642,345

مجموع االيرادات والمصاريف من النشاط األساسي

)(129,042,757

)(129,224,113

الربح من النشاط األساسي

5,968,169

5,125,853

7,523,124
()1,737,290

6,687,977
)(717,198

5,785,834
11,754,003

5,970,779
11,096,632

()1,905,482

)(1,778,855

9,848,521

9,317,777

()3,168,624

-

6,679,897

9,317,777

9,834,729
13,792
9,848,521

9,417,279
)(99,502
9,317,777

6,666,105
13,792
6,679,897

9,417,279
)(99,502
9,317,777

32
7
31
33

29
30

صافي إيرادات )خسائر( األنشطة غير األساسية
مصاريف األنشطة غير األساسية
الربح من النشاط غير األساسي
الربح للسنة قبل ضريبة الدخل

9

مصروف ضريبة الدخل
الربح للسنة
بنود الدخل الشامل االخر
مخصص تعويض نهاية الخدمة  -خسائر اكتوارية

21

إجمالي الدخل الشامل للسنة
الربح للسنة العائد إلى:
مساهمي الشركة
حقوق غير المسيطرين
الربح للسنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة العائد إلى:
مساهمي الشركة
حقوق غير المسيطرين

34

حصة السهم األساسية والمخفضة من الربح للسنة

0,11

0.11

 تعتبر االيضاحات في الصفحات المرفقة من ( )9إلى ( )46جزءا ال يتجزآ من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المستقل. -تمت الموافقة على البيانات المالية من صفحة ( )9الى ( )46من قبل مجلس اإلدارة وتم اعتمادها من قبل:

نائب المدير العام  /المدير المالي

رئيس مجلس اإلدارة

المدير العام
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شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

بالدينار األردني

رأس المال
المدفوع

الرصيد كما في  1كانون الثاني 2019
إجمالي الدخل الشامل للسنة
توزيعات أرباح – ايضاح ()18
التغير في حقوق غير المسيطرين

الرصيد كما في  31كانون األول 2019

احتياطي اجباري

مخصص تعويض
نهاية الخدمة -
الخسائر اإلكتوارية

86,080,154
86,080,154

أرباح مدورة*

22,996,837
22,996,837

حقوق مساهمي الشركة

()3,168,624

حقوق غير
المسيطرين

14,413,249
9,834,729
)(6,886,412
)(94,962
17,266,604

إجمالي حقوق
الملكية

123,490,240
6,666,105
)(6,886,412
)(94,962
123,174,971

للسنة المنتهية في  31كانون االول 2019
13,746
13,792
()27,538
-

)(3,168,624

123,503,986
6,679,897
)(6,886,412
)(122,500
123,174,971

للسنة المنتهية في  31كانون االول 2018
113,248
()99,502
13,746

118,251,609
9,417,279
)(4,178,648
123,490,240

12,816,777
9,417,279
)(2,507,189
)(4,178,648
)(1,134,970
14,413,249

-

21,861,867
1,134,970
22,996,837

83,572,965
2,507,189
86,080,154

المحول الى االحتياطي اإلجباري

الرصيد المعدل كما في  31كانون األول 2018

الرصيد كما في  1كانون الثاني 2018
إجمالي الدخل الشامل للسنة
زيادة راس المال – ايضاح ( 1و )18
توزيعات أرباح – ايضاح ()18

118,364,857
9,317,777
)(4,178,648
123,503,986

* تتضمن األرباح المدورة موجودات ضريبية مؤجلة بمبلغ  7,715,068دينار كما في  31كانون األول  7,389,340( 2019دينار كما في  31كانون األول  )2018مقيد التصرف بها وفقا ً لتعليمات هيئة األوراق المالية.

تعتبر االيضاحات في الصفحات المرفقة من ( )9إلى ( )46جزءا ال يتجزآ من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المستقل.
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شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
بيان التدفقات النقدية الموحدة

بالدينار األردني

إيضاح

الربح للسنة قبل ضريبة الدخل
تعديالت:
استهالكات واطفاءات
حصة الشركة من نتائج أعمال شركة حليفة
(أرباح) خسائر تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح
أوالخسارة
مخصص تعويض نهاية الخدمة
مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
مخصص قضايا
مصاريف تمويل
ايرادات الفوائد
مصاريف فوائد تأخير تسديد الطاقة
مصاريف التزامات الرخصة /الحكومة

7,6
8

27,753,133
59,194

25,886,258
134,391

29
21
13

()347,782
1,836,434
939,475
25,130,554
()7,152,452
3,283,363
2,751,949
66,007,871

23,299
4,407,525
2,000,000
21,461,372
)(11,365,742
9,642,345
2,918,471
66,204,551

()714,512
52,937,164
12,711,301
130,787
()1,184,819
()161,583,346
6,876,991
731,665
()439,857
()1,488,736

184,556
)(79,752,897
)(15,223,052
()65,220
2,323,461
93,388,748
7,974,926
121,693
2,611,956
1,636,768

()26,015,491
()3,707,336
()3,798,654
()33,521,481

79,405,490
)(2,147,991
)(3,707,525
73,549,974

()40,633,819
)(1,730,208
()122,500
()25,500
()42,512,027

)(41,069,863
()3,396,616
11,054
()7,799
()44,463,224

108,300,367
()6,886,412
()22,326,842
)(5,000,000
74,087,113
()1,946,395
()168,387,597
()170,333,992

67,635,397
)(4,178,648
()21,734,720
)(5,000,000
36,722,029
65,808,779
()234,196,376
()168,387,597

33

التغير في بنود رأس المال العامل:
مخزون
ذمم مشتركين
مدينون
أرصدة مدينة أخرى
ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة

دائنون
تأمينات مشتركين
ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة

أرصدة دائنة أخرى
إلتزامات صناديق الموظفين
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من األنشطة التشغيلية قبل
ضريبة الدخل المدفوعة ومخصص تعويض نهاية الخدمة المدفوع
ضريبة دخل مدفوعة
المدفوع من مخصص تعويض نهاية الخدمة
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:
إضافات ممتلكات ومعدات ومشاريع تحت التنفيذ
المدفوع على شراء موجودات غير ملموسة
المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
التغير في حقوق غير المسيطرين
المدفوع لإلستثمار في المشروع المشترك
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) األنشطة اإلستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
قروض دائنة
أرباح موزعة
مصاريف تمويل مدفوعة
المدفوع من إلتزامات الرخصة  /الحكومة
صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية السنة
النقد وما في حكمه في نهاية السنة ألغراض التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في  31كانون األول
2018
2019
11,096,632
11,754,003

9
21

7

18

16

تعتبر االيضاحات في الصفحات المرفقة من ( )9إلى ( )46جزءا ال يتجزآ من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ مع تقرير مدقق الحسابات المستقل.
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شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 )1عــــــــام
تأسست شركة الكهرباء االردنية كشركة مساهمة عامة محدودة بتاريخ  1كانون الثاني  1938تحت رقم ( )2برأسمال 2,500
جنيه وتم زيادته على عدة مراحل ليصبح  86,080,154دينار اردني حيث كانت آخر زيادة لرأس المال بتاريخ  26نيسان
 2018عن طريق رسلمة  2,507,189دينار اردني من األرباح المدورة .وقد تم استكمال كافة االجراءات القانونية المتعلقة
بالزيادة بتاريخ  28آيار  .2018هذا وقد أقرت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ  15أيار  2016على
زيادة رأس المال المصرح به ليصبح  100مليون دينار أردني.
-

خالل العام  1962وقعت الشركة اتفاقية امتياز لمدة ( )50سنة مع الحكومة االردنية لتوزيع الكهرباء لمنطقة االمتياز والتي تشمل
مدن عمان والزرقاء ومادبا والسلط .انتهت فترة امتياز الشركة بتاريخ  22تشرين الثاني  2012والتي تم تمديدها بواسطة رخص
مؤقتة حتى تاريخ  22أيار  .2014وبتاريخ  23أيار  ،2014حصلت الشركة على ترخيص لتوزيع الكهرباء بدال من االمتياز مثل
باقي شركات التوزيع األخرى في األردن لمدة  20عاما بعد الوصول الى حل نهائي مع الحكومة.

-

إن غايات الشركة تنحصر في تحويل الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وشرائها وبيعها بحيث تؤمن احتياجات جميع المستهلكين
في منطقة الترخيص واية منطقة اخرى يشملها توسيع منطقة الترخيص.

-

إن موقع المركز الرئيسي للشركة هو شارع مكة – عمان  -المملكة األردنية الهاشمية.

-

تمت الموافقة على البيانات المالية الموحدة من قبل لجنة الترشيحات والمكافأت والمالية واإلدارية بتاريخ  14حزيران 2020
بموجب تفويض من مجلس اإلدارة وهي خاضعة لموافقة الهيئة العامة للشركة.
أسس إعداد البيانات المالية الموحدة

)2

أ -بيان االلتزام
ً
 كما يرد في إيضاح ( )39حول البيانات المالية الموحدة  ،تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية .-

إن السياسات المحاسبية الواردة في إيضاح ( )3حول البيانات المالية الموحدة قد تم تطبيقها في إعداد البيانات المالية الموحدة للسنة
المنتهية في  31كانون األول  2019وألرقام المقارنة الظاهرة حول السنة المالية المنتهية في  31كانون األول  2018و إلعداد
بيان المركز المالي الموحد اإلفتتاحي وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية كما في أول كانون الثاني . 2018

-

عند إعداد بيان المركز المالي الموحد اإلفتتاحي وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية  ،قامت المجموعة بتعديل بعض من األرصدة
الظاهرة في البيانات المالية الموحدة السابقة والمعدة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية ووفقا ً لتعليمات مجلس الوزراء وهيئة
تنظيم قطاع الطاقة والمعادن  .إن توضيح اإلنتقال من اإلطار المحاسبي السابق إلى المعايير الدولية للتقارير المالية موضحة في
إيضاح (. )39

ب -أسس توحيد البيانات المالية
-

تتضمن البيانات المالية الموحدة لشركة الكهرباء االردنية (الشركة األم) والشركة التابعة لها والتي تخضع لسيطرتها ،الشركة
التابعة هي تلك الشركة التي تسيطر عليها المجموعة ،تسيطر المجموعة على شركة أخرى عندما تكون لديها الحق في عوائد
متغيرة من مشاركتها مع المجموعة ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل السيطرة على الشركة .يتم تضمين البيانات
المالية للشركة التابعة في البيانات المالية الموحدة من التاريخ الذي بدء منه السيطرة حتى تاريخ فقدان السيطرة عليها.
يتم إعداد البيانات المالية للشركة التابعة لنفس السنه المالية للمجموعة وبإستخدام نفس السياسات المحاسبية المتبعة في المجموعة،
إذا كانت الشركة التابعة تتبع سياسات محاسبية تختلف عن تلك المتبعة في المجموعة فيتم إجراء التعديالت الالزمة على البيانات
المالية للشركة التابعة لتتطابق مع السياسات المحاسبية المتبعة في المجموعة.
يتم توحيدد نتدائج عمليدات الشددددركة التدابعدة في بيدان الربح أو الخسددددارة الموحد من تاريخ تملكهدا وهو تاريخ الذي يجري منده فعليدا
أنتقال سدديطرة المجموعة على الشددركة التابعة ،ويتم توحيد نتائج عمليات الشددركة التابعة التي تم التخلص منها في بيان الربح أو
الخسارة الموحد حتى تاريخ التخلص وهو التاريخ الذي تفقد المجموعة فيه السيطرة على الشركة التابعة.
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شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
ويتم اسدتبعاد جميع األصدول والمطلوبات وحقوق الملكية والدخل والمصداريف المتعلقة بالمعامالت واألرصددة فيما بين الشدركة
والمنشآت التابعة عند التوحيد.
تمتلك المجموعة كما في  31كانون االول  2019الشركة التابعة التالية:
رأس المال
المصرح به

رأس المال
المدفوع

نسبة ملكية
الشركة

النشاط الرئيسي

بوابة البرق للحوسبة السحابية* 250,000

250,000

%100

تقديم تكنولوجيا خدمات تسهيل
تسديد الفواتير والمطالبات
بالوسائل االلكترونيه

اسم الشركة

مكان
عملها

عمان  -االردن

*قامت الشركة بتاريخ  27تشرين الثاني  2019بشراء حقوق غير المسيطرين في شركة بوابة البرق للحوسبة السحابية ،هذا وقد
تم االنتهاء من إجراءات التنازل في نهاية العام  ،2019وعلية فقد تم احتساب حقوق غير المسيطرين في بيان الربح أو الخسارة
لتاريخ انتقال األسهم لشركة الكهرباء األردنية في  31كانون األول .2019
يبين الجدول التالي المركز المالي واألداء المالي للشركة التابعة:
بالدينار األردني

 31كانون األول 2019
 31كانون األول 2018

مجموع
الموجودات
778,010
1,199,276

مجموع
المطلوبات
546,735
996,148

مجموع االيرادات
1,393,776
2,740,955

ربح /الخسارة
للسنة
28,147
)(30,309

تقوم المجموعة باالعتراف بتوحيد االعمال باستخدام طريقة االندماج وذلك عندما تنتقل السيطرة الى المجموعة ويتم قياس المنافع
المنقولة من عملية االندماج بالقيمة العادلة ،ويتم تحديدها بصددافي قيمة الموجودات .وفي حالة وجود شددهرة ناتجة يتم عمل اختبار
للتدني سنويا ً.
المنافع الناتجة عن عملية االندماج ال تشددمل المبالغ الناتجة عن تسددوية العالقات التي كانت قائمة قبل عملية االندماج .ويتم إدراج
هذه المبالغ في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد.
يتم قياس االلتزامات المحتملة بالقيمة العادلة في تاريخ االسدتحواذ إذا تم تصدنيفها كحقوق ملكية ،ويتم معالجة أية معامالت ضدمن
حقوق الملكيدة الموحددة .ويتم االعتراف الالحق على خالف ذلدك في القيمدة العدادلدة للبددل المحتمدل في بيدان الربح أو الخسدددددارة
والدخل الشامل اآلخر الموحد.

تمثل حقوق غير المسيطرين ذلك الجزء غير المملوك من قبل الشركة في حقوق الملكية في الشركة التابعة .
ج -أساس القياس
تم إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية بإستثناء الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح
أوالخسارة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة ،وضمن مفهوم االستمرارية والموجودات والمطلوبات المالية التي تظهر بالكلفة المطفأة.
د-

العملة الوظيفية وعملة العرض
تظهر البيانات المالية الموحدة بالدينار األردني والذي يمثل العملة الوظيفية للشركة.

ه -استخدام التقديرات
إن إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب قيام اإلدارة باجتهادات وتقديرات وافتراضات تؤثر
في تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف .إن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه
التقديرات.
يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المطبقة باستمرار ويتم االعتراف بالتغيرات في التقديرات المحاسبية في السنة التي تم فيها
تغيير التقديرات والسنوات القادمة التي تتأثر بذلك التغيير.
فيما يلي ملخص حول األمور الهامة التي يجري فيها اسدتخدام االفتراضدات وتقديرات األمور غير المؤكدة في تطبيق السدياسدات
المحاسبية والتي تؤثر بشكل جوهري على المبالغ في البيانات المالية الموحدة:
10

شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية لموجودات البنية التحتية والموجودات غير الملموسة حسب اتفاقية الترخيص بصورة
دورية اعتمادا على الحالة العامة لهذه الموجودات وتوقعات اإلدارة ألعمارها اإلنتاجية في المستقبل.
تم استهالك موجودات البنية التحتيه وتم اعتبار الموجودات المتعلقة بها كممتلكات ومعدات علما ً بأن الحكومة األردنية كانت تتمتع
بسيطرة من خالل خيار الشراء وتحديد تعرفة البيع .ولكن وفقا ً لتوقعات وتقديرات اإلدارة فإن الحكومة قد ال تمارس حق الشراء.
وبالتالي فإنه يوجد عدم التيقن من إمكانية تحقق القيمة المتبقية ولذلك قامت الشركة باستهالك موجودات البنية التحتية.

-

في  22أيار  ،2014تخلت الحكومة عن السيطرة على موجودات البنية التحتيه بعد الوصول الى تسوية نهائية مع الشركة وأعطت
الشركة الحق بأن تمارس أنشطه أخرى من خالل البنى التحتيه ليس للحكومة سيطرة عليها مما أدى الى تغيير طبيعة هذه الموجودات
لتصبح ممتلكات ومعدات .وعليه استمرت الشركة باستهالك هذه الموجودات.
إن اإلدارة تعتقد بأنه وبناء على تحقق توقعاتها حول عدم ممارسة الحكومة لخيار الشراء باالضافة الى أنه كان من الممكن استخدام
البنية التحتية بتقديم خدمات وأنشطة أخرى دون سيطرة الحكومة ،هذا وقد تم تأكيده باتفاقية الترخيص والتسوية والمصالحة
المذكورة أعاله وأنه تم الحصول على تأكيد بكتاب من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بتاريخ أول شباط  2015رقم 899/13/20
يفيد أنه كان من حق الشركة ممارسة أنشطة أخرى من خالل البنية التحتية خالل فترة االمتياز ،األمر الذي تم تأكيده أيضا ً في
اتفاقية الرخصة.
تقوم اإلدارة بمراجعة القضايا المقامة ضد المجموعة بصورة مستمرة اعتمادا على دراسة قانونية معدة من قبل مستشاري الشركة
القانونيين والتي تبين المخاطر المحتملة التي قد تتحملها المجموعة في المستقبل جراء تلك القضايا.
ً
تقوم اإلدارة بأخذ مخصص للذمم المشكوك في تحصيلها اعتمادا على تقديراتها حول إمكانية استرداد تلك الذمم وفقا لسياسة الشركة.
يتم أخذ مخصص لاللتزامات المترتبة على المجموعة من تعويض نهاية الخدمة للموظفين في بيان الربح او الخسارة الموحد ،هذا
ويتم قيد األرباح او الخسائر الناتجة عن الدراسة االكتوارية في بيان الدخل الشامل الموحد للسنة التي حدث فيها التقدير.
تقوم اإلدارة بتقدير المخصص لتخفيض قيمة المخزون الى القيمة القابلة للتحصيل إذا كانت تكلفة المخزون غير قابلة لالسترداد او
تعرض المخزون للتلف او للتقادم بشكل كلي او جزئي او إذا كان سعر البيع اقل من التكلفة او اي عوامل اخرى تتسبب في انخفاض
القيمة القابلة لالسترداد عن القيمة الدفترية.
تقوم اإلدارة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات المالية األخرى لتحديد فيما إذا كان هناك اي تدني في قيمتها.
تقوم اإلدارة بتقدير مصروف ضريبة الدخل وفقا ً للقوانين والتعليمات السارية.
تستخدم الشركة طريقة مرحلة االنجاز في االعتراف بعقود االنشاء ذات السعر الثابت حيث تتطلب هذه الطريقة من االدارة القيام
بتقدير الخدمات المقدمة حتى تاريخه كنسبة من اجمالي الخدمات التي سيتم تقديمها.

-

 هيكلة القيمة العادلة:على المجموعة القيام بتحديد والكشف عن مستوى هيكلة ا لقيمة العادلة الذي تصنف فيه مقاييس القيمة العادلة في مجملها ،وفصل
مقاييس القيمة العادلة وفقا ً للمستويات المحددة في معايير التقارير المالية الدولية .كما على المجموعة القيام بالتفريق بين المستوى
الثاني والمستوى الثالث لقياسات القيمة العادلة ،بمعنى أن تقييم ما إذا كانت المدخالت قابلة للمالحظة وما اذا كانت المدخالت غير
القابلة للمالحظة هامة ،فإن ذلك قد يتطلب القيام باجتهادات وتحليل دقيق للمدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة ،بما في ذلك
دراسة العوامل المحددة للموجودات أو المطلوبات.
تعتقد اإلدارة بأن تقديراتها وافتراضاتها معقولة وكافية.
 )3السياسات المحاسبية الهامة
إن السياسات المحاسبية الواردة أدناه قد تم إتباعها على كل الفترات المالية بشكل مالئم في البيانات المالية الموحدة وفي إعداد بيان
المركز المالي الموحد كما في أول مانون الثاني  2018لغايات التحويل إلى المعايير الدولية للتقارير المالية  ،والتي تم تطبيقها
أيضا ً على جميع شركات المجموعة  .وفيما يلي أهم السياسات المالية المتبعة :
 المعايير الدولية للتقارير المالية والتي أصبحت سارية المفعول اعتبارا من  1كانون الثاني  2019وما بعدها:•
•
•
•
•

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16عقود اإليجار.
تفسيرات لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم ) (23عدم التيقن من معالجات ضريبة الدخل.
التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9ميزات الدفع المسبق مع التعويض السلبي.
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )19تعديالت الخطة أو التقليص أو التسوية.
التحسدددينات السدددنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( 2017- 2015تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم ( )3والمعايير الدولية للتقارير المالية ( )11ومعيار المحاسبة الدولي ( )12ومعيار المحاسبة الدولي رقم (.)23
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شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
تتوقع االدارة ان كالً من المعايير والتعديالت المذكورة أعاله سيتم تطبيقها في البيانات المالية الموحدة بتواريخها المذكورة اعاله
ولن يكون لها أثر جوهري على البيانات المالية الموحدة باستثناء عدم قيامها بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()16
"اإليجارات" وفقا ً لمتطلبات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بموجب كتابهم رقم .10671/11/3
أهم السياسات المحاسبية المتبعة:
أ -الموجودات والمطلوبات المالية
 االعتراف والقياس األولييتم االعتراف بالذمم المدينة والقروض وأدوات الدين بشكل أولي عند نشأتها .يتم إثبات جميع الموجودات والمطلوبات المالية
األخرى بشكل أولي عندما تصبح المجموعة طرفًا في األحكام التعاقدية للموجودات او المطلوبات المالية.
يتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية بشكل أولي بالقيمة العادلة مضافًا إليه لألداة الغير مصنفة كأداة مالية بالقيمة العادلة من
خالل بيان الربح أو الخسارة الموحد تكاليف المعامالت التي تنسب بشكل مباشر الى شرائها أو إصدارها .ويتم القياس االولي
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة بدون عنصر تمويل كبير بسعر المعاملة.
 التصنيف والقياس الالحق للموجودات والمطلوبات المالية:الموجودات المالية
تبعا ً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( ) 9وعند االعتراف األولي ،يتم تصنيف األصل المالي وقياسه إما :بالتكلفة المطفأة أو
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر الموحد – لكل من سندات الدين وأدوات حقوق الملكية أو بالقيمة العادلة من خالل
بيان الربح أو الخسارة الموحد،
ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية بعد االعتراف األولي بها ما لم تغير المجموعة نموذج أعمالها إلدارة الموجودات المالية،
وفي هذه الحالة ،يتم إعادة تصنيف جميع الموجودات المالية المتأثرة في اليوم األول من فترة اإلبالغ األولى بعد التغيير في نموذج
العمل.
ً
تقاس الموجودات المالية بالكلفة المطفأة إذا استوفت الشروط التالية وإذا لم يتم تصنيفها مسبقا لتكون موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل بيان الربح أو الخسارة الموحد:
 إذا كان االحتفاظ بهذه الموجودات ضمن نموذج االعمال بهدف تحصيل تدفقات نقدية مستقبلية. إذا كانت الشروط التعاقدية لهذه الموجودات المالية تحدد تاريخ معين للتدفقات النقدية (أصل المبلغ والفائدة على المبلغ األصليالمتبقي ولغير المسدد).
كما تقاس سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخرالموحد إذا استوفت الشروط التالية وإذا لم يتم تصنيفها مسبقا ً
لتكون موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح أو الخسارة الموحد:
 إذا كان االحتفاظ بهذه الموجودات ضمن نموذج أعمال اإلدارة هدفه تحقيق تدفقات نقدية مستقبلية و/أو بيع هذه الموجودات المالية. إذا كانت الشروط التعاقدية لهذه الموجودات المالية تحدد تاريخ معين للتدفقات النقدية (أصل المبلغ والفائدة على المبلغ األصليالمتبقي والغير المسدد).
عند االعتراف األولي أل دوات حقوق الملكية وغير المحتفظ بها بغرض التداول ،قد تختار المجموعة بشكل ال رجعة فيه عرض
التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لهذه االستثمارات في بيان الدخل الشامل األخر الموحد ،بحيث يتم هذا االختيار لكل استثمار
على حده.
إن جميع الموجودات المالية التي ال تقاس بالكلفة المطفأة او بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل االخر الموحد المذكورة
اعاله يتوجب قياسها بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح او الخسارة الموحد وهذا يشمل كافة مشتقات المالية .عند االعتراف
األولي ،للمجموعة إمكانية االختيار بشكل ال رجعة فيه تصنيف وقياس الموجودات المالية التي استوفت شروط القياس بالكلفة
المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل االخر الموحد ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح
او الخسارة الموحد إذا كان ذلك يقلل بشكل جوهري من حاالت عدم التوافق المحاسبي الذي قد ينشأ.
تقييم نموذج األعمال:
تقوم المجموعة بتقييم ألهداف نموذج األعمال الذي يتم خالله االحتفاظ بالموجودات المالية علﯽ مستوى المحفظة ألن هذا يعﮐس
علﯽ أفضل وجه طريقة إدارة األعمال وتقديم المعلومات إلﯽ اإلدارة .المعلومات التي يتم النظر فيها تشمل:
 السياسات واألهداف الموجودة للمحفظة والممارسة لتلك السياسات .ويشمل ذلك ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على كسبإيرادات الفوائد التعاقدية ،مع االحتفاظ بشكل خاص بسعر فائدة معين ،أو مطابقة استحقاق الموجودات المالية مع استحقاق أي
التزامات ذات صلة أو االستخدامات النقدية المتوقعة أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع األصول.
 كيفية تقييم أداء المحفظة واعداد تقريرها إلدارة المجموعة.12

شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها في نموذج العمل) وكيفية إدارة هذه المخاطر. كيفية احتساب العوائد لمديري المحافظ  -على سبيل المثال ،ما إذا كان التعويض مستندا إلى القيمة العادلة لألصول المدارة أوالتدفقات النقدية التعاقدية المجمعة.
 حسب عدد مرات وحجم وتوقيت البيع للموجودات المالية في الفترات السابقة ،ومبررات هذه العملية والتوقعات بشأن المبيعات فيالمستقبل.
ال يعتبر تحويل الموجودات المالية الي طرف ثالث عبر المعامالت التي ال تستوفي شروط الغاء االعتراف كعمليات البيع لهذا
الغرض تماشيا ً مع اعتراف المجموعة المستمر بالموجودات.
الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو التي تتم إدارتها والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة يتم تقييمها بالقيمة العادلة
من خالل بيان الربح أو الخسارة الموحد.
الموجودات المالية  -تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة فقط:
ألغراض هذا التقييم ،يتم تعريف "أصل المبلغ" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي بتاريخ االعتراف األولي .يتم تعريف "الفائدة"
على أنها االعتبار للقيمة الزمنية للنقود وللمخاطر االئتمانية المرتبطة بأصل المبلغ القائم خالل فترة زمنية معينة وتكاليف اإلقراض
األساسية األخرى (مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية) ،وكذلك هامش الربح.
في تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة ،اخذت المجموعة في االعتبار الشروط
التعاقدية لألداة .ويشمل ذلك تقييم ما إذا كانت الموجودات المالية تنطوي على مدة تعاقدية يمكن أن تغير توقيت أو مقدار التدفقات
النقدية التعاقدية وعليه ال تستوفي الشرط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة فقط .عند إجراء هذا التقييم ،تأخذ المجموعة بعين االعتبار:
 األحداث الطارئة التي من شأنها أن تغير مقدار أو توقيت التدفقات النقدية. ميزات الدفع المسبق وامكانية التمديد. الشروط التي تحدد مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من الموجودات المحددة.تتفق ميزة الدفع المسبق مع الدفعات ألصل الدين فقط ومعدل الفائدة إذا كان مبلغ الدفع المسبق يمثل بشكل جوهري مبالغ غير
ً
معقوال إلنهاء العقد في وقت مبكر .باإلضافة إلى ذلك ،بالنسبة
مسددة ألصل المبلغ القائم ،والذي قد يتضمن تعويضًا إضافيًا
للموجودات المالية التي يتم اقتناؤها بخصم أو عالوة على المبلغ التعاقدي الخاص بها ،فإن ميزة الدفع المسبق تسمح أو تتطلب
الدفع المسبق بمبلغ يمثل قيمة العقد االساسي باإلضافة إلى الفائدة التعاقدية (ولكن غير المدفوعة) فائدة تعاقدية (والتي قد تتضمن
أيضًا مبالغ إضافية معقولة لتعويض عن اإلنهاء المبكر) يتم التعامل معه على أنه متوافق مع هذا الميزة إذا كانت القيمة العادلة
لميزة الدفع المسبق غير هامة عند االعتراف األولي.
الموجودات المالية – القياس الالحق لألرباح والخسائر
الموجودات المداليدة بدالقيمدة العدادلدة من يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة .يتم االعتراف باألرباح والخسائر
الصافية ،بما في ذلك أي فوائد أو توزيعات أرباح ،في بيان االرباح أو الخسائر الموحد.
خالل الربح أو الخسارة الموحدة
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

اسددددتثمدارات الدديون بدالقيمدة العدادلدة من
خالل الدخل الشامل االخر الموحد

اسددددتثمارات األسددددهم بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل األخر الموحد

يتم القياس االحق لهذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة .يتم
تخفيض التكلفة المطفأة بقيمة خسائر التدني .يتم االعتراف بإيرادات الفوائد وارباح
وخسائر صرف العمالت االجنبية وتدني القيمة في بيان االرباح أو الخسائر .يتم إثبات
أي ربح أو خسارة من استبعاد الموجودات في بيان االرباح أو الخسائر الموحد.
يتم القياس االحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة .يعترف بإيرادات الفوائد المحتسبة
باستخدام طريقة الفائدة الفعالة وأرباح وخسائر صرف العمالت االجنبية وخسائر
التدني في بين االرباح أو الخسائر .يتم االعتراف باألرباح والخسائر الصافية األخرى
في الدخل الشامل اآلخر .عند االستبعاد ،يتم إعادة تصنيف األرباح والخسائر من الدخل
الشامل اآلخر إلى بيان االرباح أو الخسائر الموحد.
يتم القياس االحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة .يتم إثبات توزيعات األرباح كدخل
في الربح أو الخسارة ما لم تكن توزيعات األرباح تمثل بوضوح استرداد جزء من
تكلفة االستثمار .يتم االعتراف باألرباح والخسائر الصافية أخرى في الدخل الشامل
اآلخر وال يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة الموحدة.
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شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
المطلوبات المالية  -التصنيف والقياس الالحق واألرباح والخسائر:
يتم تصنيف المطلوبات المالية على أنها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح أو الخسارة الموحد .تصنف
المطلوبات المالية على أنها بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح أو الخسارة الموحد إذا تم تصنيفها على أنها محتفظ بها للمتاجرة،
وتكون مشتقات أو تم تحديدها على انها كذلك النحو عند االعتراف المبدئي .يتم قياس المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر ويتم إثبات األرباح والخسائر بالصافي ،بما في ذلك أي مصروفات فوائد في الربح أو الخسارة الموحد.
المطلوبات المالية األخرى يتم قياسها الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة .يتم إثبات مصاريف الفوائد وأرباح
وخسائر صرف العمالت االجنبية في الربح أو الخسارة .أي ربح أو خسارة من البيع يتم االعتراف به أيضا ً في الربح أو الخسارة.
 إلغاء االعترافالموجودات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات المالية ،أو تقوم
بشكل جوهري بنقل الحقوق لتلقي التدفقات النقدية التعاقدية وجميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات المالية في معاملة لطرف اخر.
أو التي لم تقم المجموعة فيها بشكل جوهري بنقل أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع الملكية وال تحتفظ بالسيطرة على الموجودات
المالية.
المطلوبات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاء صالحيتها .تقوم
المجموعة أيضًا بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عند تعديل شروطها والتدفقات النقدية للمطلوبات المعدلة بشكل جوهري ،وفي
هذه الحالة يتم إثبات المطلوبات المالية الجديدة مبنية على الشروط المعدلة بالقيمة العادلة.
عند عدم التحقق من المطلوبات المالية ،فإن الفرق بين المبلغ المسدد ينطفئ ويدرج المقابل المدفوع (بما في ذلك أي موجودات
غير نقدية محولة أو مطلوبات متكبدة) في الربح أو الخسارة الموحد.
 تعديالت على الموجودات والمطلوبات الماليةالموجودات المالية المعدلة
إذا تم تعديل شروط الموجودات المالية ،تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية للموجودات المعدلة مختلفة إلى حد كبير.
إذا كانت التدفقات النقدية مختلفة إلى حد كبير ،فإنه يتم الغاء االعتراف بالحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات المالية
األصل ية ويتم إثبات موجودات مالية جديدة بالقيمة العادلة ويضاف اليها أي تكاليف متعلقة بها .يتم احتساب أي عموالت مستلمة
كجزء من التعديل على النحو التالي:
 يتم إدراج عموالت تحديد القيمة العادلة للموجودات الجديدة والرسوم التي تمثل تعويضا للتكاليف المتعلقة بالموجودات الجديدة منضمن القياس األولي للموجودات المالية الجديدة.
 يتم إدراج الرسوم األخرى في الربح أو الخسارة كجزء من الربح أو الخسارة عند الغاء االعتراف.إذا تم تعديل التدفقات النقدية في حال مواجهة المقترض لصعوبات مالية ،يكون هدف التعديل بشكل عام هو تعظيم القيمة المستردة
للشروط التعاقدية األصلية بدالً من إنشاء أصل جديد بشروط مختلفة ،إذا خططت المجموعة لتعديل موجودات مالية بطريقة تؤدي
إلى اعفاء من التدفقات النقدية ،عندها يتم النظر أوالً فيما إذا كان سيتم احتساب تدني على جزء من الموجودات المالية قبل إجراء
التعديل على الموجودات المالية .يؤثر هذا النهج على نتيجة التقييم الكمي ويعني عدم استيفاء معايير الغاء االعتراف في مثل هذه
الحاالت.
المطلوبات المالية المعدلة
تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم تعديل شروطها وتختلف التدفقات النقدية للمطلوبات المالية المعدلة
بشكل جوهري .في هذه الحالة ،يتم إثبات مطلوبات مالية جديده بالقيمة العادلة .يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات
المالية التي تم إلغاء اعترافها والمبالغ المدفوعة في بيان الربح او الخسارة الموحد.
ب -التدني
الموجودات المالية
 يتم تقييم الموجودات المالية في نهاية كل سنة مالية لتحديد فيما إذا كان هناك دليل موضوعي حول التدني في قيمتها. يعتبر وجود دليل موضوعي حول التدني في قيمة الموجودات المالية عند وجود حدث أو أكثر له أثر سلبي على التدفقات النقديةالمستقبلية المقدرة من تلك الموجودات.
 يحتسب التدني في الموجودات المالية الظاهرة بالكلفة المطفأة بأخذ الفرق بين قيمتها المدرجة والقيمة الحالية للتدفقات النقديةالمستقبلية المقدرة من تلك الموجودات مخصومة بسعر الفائدة األصلي الفعال.
 يتم إختبار التدني في الموجودات المالية الهامة على أساس فردي.14

شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 يتم عكس خسارة التدني إذا ارتبط ذلك األمر بشكل موضوعي بحدث مبرر وقع بعد االعتراف بخسارة التدني ،ويتم تسجيل المبلغالمعكوس من خسارة التدني المتعلقة بالموجودات المالية الظاهرة بالكلفة المطفأة في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
الموحد.
الموجودات غير المالية
 يتم مراجعة القيمة المدرجة للموجودات غير المالية للشركة في نهاية كل سنة مالية لتحديد فيما إذا كان هناك مؤشر حول التدني،وفي حال وجود مؤشر حول التدني يتم تقدير المبلغ الممكن استرداده من تلك الموجودات.
 في حال زادت القيمة المدرجة للموجودات عن المبلغ الممكن استرداده من تلك الموجودات ،يتم تسجيل خسارة التدني في تلكالموجودات.
 المبلغ الممكن استرداده هو القيمة العادلة لألصل – مطروحا منها تكاليف البيع – أو قيمة استخدامه أيهما أكبر. يتم تسجيل كافة خسائر التدني في بيان الدخل الشامل الموحد. ال يتم عكس خسارة التدني في قيمة الشهرة .بالنسبة للموجودات األخرى ،يتم عكس خسارة التدني في القيمة فقط إذا كانت القيمةالدفترية للموجودات ال تتجاوز القيمة الدفترية التي تم تحديدها بعد تنزيل االستهالك أو اإلطفاء إذا لم يتم االعتراف بخسارة التدني
في القيمة.
ج -موجودات البنية التحتية وموجودات ثابتة أخرى
( )1موجودات البنية التحتية
االعتراف والقياس
-

تظهر بنود موجودات البنية التحتية بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكم ،تتضمن موجودات البنية التحتية
موجودات اتفاقية الرخصة وموجودات الشركة األخرى (إيضاح .)6
تتضمن الكلفة المصاريف المرتبطة مباشرة باقتناء موجودات البنية التحتية.
ترسمل تكاليف اإلقتراض المرتبطة باقتناء أو إنشاء األصل المؤهل عند تكبدها.
عندما يختلف العمر اإلنتاجي لبنود موجودات البنية التحتية فيتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة.
يتم تحديد المكاسب والخسائر الناتجة عن استبعاد بنود من موجودات البنية التحتية بمقارنة المقبوضات من االستبعاد مع القيمة
المدرجة لتلك البنود وتسجل بالصافي في بيان الربح او الخسارة الموحد.

التكاليف الالحقة
 تسجل كلفة االصل المستبدل لبند من بنود موجودات البنية التحتية ضمن القيمة المدرجة لذلك البند إذا كان من المحتمل تدفق منافعاقتصادية مستقبلية للشركة تكمن في ذلك الجزء إضافة إلى إمكانية قياس كلفة ذلك الجزء بشكل موثوق ،ويتم شطب القيمة المدرجة
لالصل المستبدل.
 تسجل التكاليف والمصاريف اليومية التي تتحملها الشركة على صيانة وتشغيل موجودات البنية التحتية في بيان الربح والخسارةالموحد عند تكبدها.
االستهالك
 يتم االعتراف بمصروف االستهالك في بيان الربح والخسارة الموحد بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لكلبند من بنود موجودات البنية التحتية .يتم استهالك الموجودات المستأجرة خالل مدة عقد االيجار او العمر االنتاجي ايهما أقصر اال
إذا كان هناك تأكيد معقول بأن المجموعة ستحصل على الملكية في نهاية عقد االيجار .ال يتم استهالك االراضي.
 يتم استهالك بنود موجودات البنية التحتية من تاريخ تركيبها وجاهزيتها لالستخدام ،وبالنسبة للموجودات المشيدة داخليا ً يتماستهالكها من تاريخ اكتمالها وجاهزيتها لالستخدام.
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شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 إن األعمار اإلنتاجية المقدرة لموجودات البنية التحتية خالل السنة الحالية هي نفسها للسنة السابقة وتفاصيلها كما يلي:األعمار اإلنتاجية بالسنوات
المجموعة
المباني
المحوالت
الشبكات الهوائية
الكوابل األرضية
العدادات المؤجرة
األثاث واألجهزة المكتبية
السيارات
أخرى

بنية تحتية /أخرى
بنية تحتية
بنية تحتية
بنية تحتية
بنية تحتية
أخرى
أخرى
أخرى

50
14
20
33,3
14
11 – 5
7.69
20 - 5

د -الموجودات غير الملموسة
يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي تكون فترة االستفادة منها محددة على مدى فترة االستفادة ،وتظهر بالكلفة بعد تنزيل
اإلطفاء المتراكم وأية خسائر تدني متراكمة ويتم قيد اإلطفاء في بيان الربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد .أما
الموجودات غير الملموسة التي تكون فترة االستفادة منها غير محددة فال يتم إطفاؤها بل يتم إجراء اختبار تدني لقيمتها بتاريخ
البيانات المالية الموحدة ويتم تسجيل قيمة التدني في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل االخر الموحد.
الموجودات غير الملموسة
رخصة توزيع الكهرباء
برامج الحاسوب

نسبة اإلطفاء
%5
%10

ه -المخزون
 يظهر المخزون بالكلفة أو القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل وتحدد الكلفة بإستخدام طريقة المتوسط المرجح والتي تشتمل على النفقاتالمتكبدة عند الحصول على المخزون او نفقات االنتاج او كلف التحويل والكلف االخرى التي يتم تكبدها عند احضار المخزون الى
الموقع وبحالته الراهنة .في حالة المخزون الجاهز وتحت التصنيع ،تشتمل الكلفة على حصة تناسبية من مصاريف االنتاج استناداً
للطاقة االنتاجية الطبيعية.
 تتمثل القيمة القابلة للتحقق بسعر البيع المتوقع في النشاط العادي للمجموعة مطروحا ً منه تكاليف البيع المتوقعة.و -مشاريع تحت التنفيذ
تظهر المشاريع تحت التنفيذ بالكلفة وتتضمن كلفة االنشاءات والمعدات والمصروفات المباشرة ،وال يتم استهالك المشاريع تحت
التنفيذ إال حين اكتمال الموجودات المتعلقة بها لتصبح جاهزة لالستخدام.
ز -االعتراف بإيراد المبيعات
تتحقق اإليرادات الى الحد الذي يصبح فيه تدفق المنافع االقتصادية للمجموعة محتمال ويمكن قياس اإليرادات بصوره موثوقة
بغض النظر عن موعد السداد .يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم او المستحق مع االخذ في االعتبار شروط السداد
المحددة تعاقديا وباستثناء الضرائب.
تعمل المجموعة كطرف رئيسي في جميع ترتيبات ادارتها حيث انها الملتزم الرئيسي في كافة ترتيبات اإليرادات وتعمل بموجب
نطاق تسعير كما تتعرض لمخاطر االئتمان .ان معايير االعتراف محددة كما يلي:
يتم االعتراف باإليرادات من بيع الطاقة الكهربائية عندما يحصل العميل على السيطرة على الطاقة الكهربائية في وقت معين ،أي
عند توصيل واستهالك الطاقة الكهربائية .يتم قياس اإليرادات من بيع الطاقة الكهربائية بالقيمة العادلة للمقابل المستلم او المستحق
بالصافي بعد المردودات والمخصصات والخصومات الكميات .تقوم المجموعة باحتساب مخصصات ضمان عادلة لتغطية
اإلصالحات العامة بما يتماشى مع ممارسات قطاع االعمال .ال تقدم المجموعة أي ضمانات إضافية او عقود صيانة لعمالئها.
تقوم المجموعة بتوليد ايرادات بشكل اساسي من الخدمات المقدمة لعمالئها .يتم قياس اإليرادات بنا ًء على االعتبارات المحددة في
العقد مع العميل .حيث تعترف المجموعة باإليرادات عندما تنقل السيطرة في وقت محدد أو بمرور الوقت  -على سلعة أو خدمة
إلى عميل بما يتوافق مع المعيار الدولي للتقارير المالية ( )15كما يلي:
 .1تحديد العقد (العقود) مع العميل :يتم تعريف العقد على أنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ حقوق والتزامات واجبة التنفيذ.
 .2تحديد التزامات األداء في العقد.
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شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .3تحديد سعر المعاملة :سعر المعاملة هو مقدار االعتبار الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه مقابل تحويل البضائع أو الخدمات
الموعودة إلى العميل ،باستثناء المبالغ التي يتم تحصيلها نيابة عن أطراف ثالثة.
 .4تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد .بالنسبة لعقد يحتوي على أكثر من التزام أداء واحد ،ستقوم المجموعة بتخصيص
سعر المعاملة لكل التزام أداء بمبلغ يوضح مقدار االعتبار الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه مقابل الوفاء بكل التزام أداء.
 .5تعترف المجموعة باإليرادات عندما (أو كما) تفي المجموعة بالتزام األداء عند نقطة زمنية محددة أو بمرور الوقت.
تفي المجموعة بالتزام أداء وتثبت اإليرادات بمرور الوقت ،إذا تم استيفاء أحد المعايير التالية:
 يتلقى العميل ويستهلك الفوائد في نفس وقت أداء المجموعة للخدمة او للسلعة؛ أو اداء المجموعة يخلق أو ويحسن األصول التي يتحكم بها العميل عند إنشاء األصل أوتحسينه ؛ أو ال يؤدي أداء المجموعة إلى إنشاء أصل باستخدام بديل للمجموعة ولدى المجموعة حق واجب النفاذ في الدفع مقابل األداء المكتملحتى اآلن.
ح -المعامالت بالعمالت األجنبية
 يتم ترجمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعامالت. يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية إلى الدينار األردني بتاريخ البيانات المالية الموحدة بأسعار الصرفالسائدة في ذلك التاريخ.
 تمثل مكاسب (خسائر) العملة األجنبية من البنود النقدية الفرق بين الكلفة المطفأة بالدينار األردني في بداية السنة والمعدلة باستخداممعدل الفائدة الفعال والدفعات خالل السنة والكلفة المطفأة بالعملة األجنبية مترجمة إلى الدينار األردني بأسعار الصرف السائدة في
نهاية السنة.
 يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات غير النقدية بالعمالت األجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة إلى الدينار األردني بأسعار الصرفالسائدة في تاريخ تحديد قيمتها العادلة.
 يتم تسجيل الفروقات الناشئة عن إعادة ترجمة العمالت األجنبية إلى الدينار األردني في بيان الربح والخسارة الموحد. تمت معالجة فروقات العملة الناجمة عن تقييم القروض طويلة األجل بالعمالت األجنبية وذلك حسب أسعار العمالت األجنبية السائدةبذلك التاريخ ،يتم إطفاء فروقات تقييم القروض على خمسة وعشرين عاماً.
ط -القيمة العادلة
 تمثل القيمة العادلة المبلغ الذي يتم به تبادل أصل أو تسديد إلتزام بين أطراف مطلعة وراغبة في التعامل وبنفس شروط التعامل معالغير.
 ان أسعار اإلغالق (شراء موجودات  /بيع مطلوبات) بتاريخ البيانات المالية الموحدة في أسواق نشطة تمثل القيمة العادلةللموجودات المالية التي لها أسعار سوقية.
 في حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض الموجودات المالية أو عدم نشاط السوق فيتم تقدير قيمتها العادلةبمقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها الى حد كبير أو باستخدام تقنية القيمة المالية للتدفقات النقدية المستقبلية
مخصومة بسعر فائدة أداة مالية مشابهة أو باستخدام طريقة صافي قيمة األصول لالستثمارات في الوحدات االستثمارية.
ي -مخصصات نهاية الخدمة
يتمثل هذا البند بالمصاريف وااللتزامات القانونية والتعاقدية الخاصة بنهاية خدمة الموظفين بتاريخ البيانات المالية الموحدة حسب
مبدأ اإلستحقاق.
يتم إعادة تقدير مخصص تعويض نهاية الخدمة نتيجة للدراسة االكتوارية ،ويتم قيد األرباح والخسائر االكتوارية مباشرة في بيان
المركز المالي الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد بما يتعلق بالمصروف او االيراد للسنة التي حدث فيها التقدير .إن نتائج إعادة
التقدير يتم عكسها لألرباح المدورة مباشرة وال يتم إعادة تصنيفها لبيان الربح والخسارة الموحد.
ك -الموجودات المستأجرة أو عقود التأجير التمويلي
تصنف عقود اإليجار والتي تتطلب شروط التعاقد فيها على تحمل المستأجر بصورة جوهرية لجميع المخاطر والمنافع المترتبة
على الملكية كعقود تأجير تمويلي.
عند اإلعتراف األولي يتم قياس الموجودات المستأجرة بعقود تأجير تمويلي بالمبلغ المساوي للقيمة العادلة لتلك الموجودات أو
القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار أيهما أقل.
الحقا ً لالعتراف األولي ،يتم المحاسبة عن تلك الموجودات بإتباع السياسة المحاسبية التي تنطبق على تلك الموجودات حسب
طبيعتها.
يتم اعتبار عقود االيجار االخرى كعقود ايجار تشغيلية وال يتم اظهارها في بيان المركز المالي للشركة.
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شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
ل -المخصصات
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة إلتزامات (قانونية أو تعاقدية) بتاريخ بيان المركز المالي الموحد ناشئة
عن أحداث سابقة وأن تسديد اإللتزامات محتمل أن ينشأ عنه تدفق خارج لمنافع إقتصادية ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه .يتم
تحديد المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود
والمخاطر المحددة لذلك االلتزام.
م -مصاريف التمويل
تتضمن مصاريف التمويل مصروف الفائدة على االقتراض .يتم اإلعتراف بكل تكاليف اإلقتراض التي ال تعود بشكل مباشر إلى
اقتناء أو إنشاء او إنتاج أصول مؤهلة في بيان الربح والخسارة الموحد باستخدام طريقة الفائدة الفعالة.
ن -تأمينات المشتركين
تقوم المجموعة بتحصيل تأمين من كل مشترك عند إيصال التيار الكهربائي له كتأمين على إستهالك الكهرباء إستناداً إلى تعليمات
تكاليف التوصيل للخدمات التي تزودها شركات الكهرباء المرخصة بممارسة نشاط توزيع الكهرباء للمشتركين.
س -ضريبة الدخل
 يشمل مصروف ضريبة الدخل الضرائب الحالية والضرائب المؤجلة ويتم اإلعتراف بمصروف ضريبة الدخل في بيان الربحوالخسارة الموحد اال اذا كان يتعلق باندماج األعمال ،كما يعترف بالضريبة المتعلقة ببنود تم اإلعتراف بها مباشرة ضمن بنود
الدخل الشامل الموحد اآلخر ضمن بيان الدخل الشامل الموحد.
 تمثل الضريبة الحالية الضريبة المستحقة المتوقعة على الربح الخاضع للضريبة للسنة باستخدام معدل الضريبة السائد بتاريخالبيانات المالية الموحدة إضافة إلى أي تسويات في الضريبة المستحقة المتعلقة بالسنوات السابقة.
 يتم االعتراف بالضرائب المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة بين المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات في البيانات الماليةالموحدة والمبالغ المحددة ألغراض احتساب الضرائب.
-

-

تحتسب الضرائب المؤجلة على أساس معدالت الضريبة المتوقع تطبيقها على الفروقات المؤقتة عندما يتم عكسها بنا ًء على القوانين
السائدة في تاريخ البيانات المالية الموحدة.
يتم التقاص بين الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة إذا كان هناك حق قانوني يلزم التقاص بين الموجودات والمطلوبات
الضريبية الحالية وتتعلق بالضريبة على الدخل والتي تستوفى من قبل نفس السلطات الضريبية على نفس الشركة الخاضعة للضريبة
أو شركات مختلفة خاضعة للضريبة ولها أن تقوم بتسوية مطلوبات وموجودات الضريبة الحالية بالصافي ،أو أن موجودات
ومطلوبات الضريبة سوف تتحقق في نفس الوقت.
يتم االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة عندما يكون من المحتمل تحقق أرباح ضريبية في المستقبل ويمكن من خاللها
اإلستفادة من الفروقات المؤقتة.
يتم مراجعة الموجودات الضريبية المؤجلة في نهاية كل سنة مالية ويتم تخفيضها عندما يكون من غير المحتمل تحقق المنافع
الضريبية المرتبطة بها.
تحتسب الضرائب الحالية المستحقة بمعدل ضريبة دخل  %24باإلضافة الى  %3مساهمة وطنية وفقا ً لقانون ضريبة الدخل السائد
في المملكة األردنية الهاشمية .كما تم احتساب الموجودات الضريبية المؤجلة بنسبة  %27بموجب قانون ضريبة الدخل المعدل لسنة
.2018

ع -اإلستثمارات التي تطبق محاسبة حقوق الملكية
إن استثمارات المجموعة التي تطبق محاسبة حقوق الملكية تتكون من إستثمار في شركة حليفة وإستثمار في مشروع مشترك.
إن الشركات الحليفة هي الشركات التي للمجموعة تأثير جوهري على سياساتها المالية والتشغيلية ،ولكن ال تملك سيطرة عليها او
سيطرة المشتركة .ان للمجموعة سيطرة مشتركة في االستثمار في مشروع مشترك بحيث للمجموعة حق في صافي موجودات
المشروع بدالً من الحق في موجودات المشروع وااللتزام بمطلوبات المشروع.
تتم محاسبة االستثمار في الشركة الحليفة واإلستثمار في المشروع المشترك من خالل طريقة حقوق الملكية .حيث يتم اإلعتراف
بالتكلفة ابتدا ًء ،والتي تحتوي على تكاليف المعاملة ،وبعد ذلك تتضمن البيانات المالية الموحدة حصة المجموعة من الربح أو
الخسارة والدخل الشامل اآلخر الى حين انقطاع التأثير الجوهري او السيطرة المشتركة.
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شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
ف -الربح للسهم
يتم احتساب الربح للسهم األساسي والمخفض والمتعلق باألسهم العادية .ويحتسب الربح للسهم األساسي بقسمة الربح أو الخسارة
للسنة العائدة لمساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية خالل السنة .ويحتسب الربح للسهم المخفض بتعديل الربح
أو الخسارة للسنة العائدة لمساهمي الشركة والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية بحيث تظهر التأثير على حصة السهم من أرباح
جميع األسهم العادية المتداولة خالل السنة والمحتمل تراجع عائدها.
ص -راس المال
أداة حقوق الملكية هي أي عقد يثبت فائدة متبقية في موجودات المنشأة بعد خصم جميع مطلوباتها .يُعترف بأدوات حقوق الملكية
الصادرة عن الشركة وفقا ً للعوائد المستلمة ،بعد خصم تكاليف اإلصدار المباشرة.
 )4معايير وتفسيرات جديدة غير مطبقة

-

يسري عدد من المعايير الجديدة للفترات السنوية التي تبدأ بعد  1كانون األول  2019ويسمح بالتطبيق المبكر؛ ومع ذلك ،فإن
المجموعة لم تعتمد في وقت مبكر المعايير الجديدة أو المعدلة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة ومن غير المتوقع أن يكون
للمعايير والتفسيرات المعدلة التالية تأثير كبير على البيانات المالية الموحدة للشركة:
تعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية لإلبالغ المالي.
تعريف النشاط التجاري (تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية .)3
تعريف الجوهري (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1و 8من معايير المحاسبة الدولية).
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  17عقود التأمين.
هدذا وتتوقع إدارة المجموعدة بتطبيق هدذه المعدايير والتعدديالت عندد إعدداد البيداندات المداليدة الموحددة في التواريخ المحدددة أعاله والتي
لن يكون لها أثر جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

 )5التقرير القطاعي
لدى الشركة قطاع تشغيلي واحد متمثل بنشاط توزيع الكهرباء ،إن أرصدة وايرادات الخدمات جميعها متحققة في المملكة األردنية
الهاشمية ،يبلغ رصيد االيرادات المتحققة من الحكومة والشركات شبه الحكومية  150,918,004دينار أردني (:2018
 138,499,141دينار أردني).
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شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

مجموع موجودات
البنية التحتية

639,784,800
46,534,271
)(6,423,820
)(12,236,536
667,658,715
602,810,848
45,767,284
()8,793,332
639,784,800

305,568,956
23,155,207
)(6,423,820
322,300,343
283,493,395
22,075,561
-

عدادات
مؤجرة

36,658,882
2,676,417
)(3,671,140
)(594,152
35,070,007
34,460,150
2,553,567
()354,835
36,658,882

22,047,355
1,773,497
)(3,671,140
20,149,712
20,342,676
1,704,679
-

كوابل
أرضية

228,170,710
16,382,445
)(1,599,848
)(3,011,789
239,941,518
212,317,218
17,469,519
()1,616,027
228,170,710

75,143,097
6,513,932
)(1,599,848
80,057,181
69,004,661
6,138,436
-

143,105,705
10,288,148
)(877,715
)(3,529,574
148,986,564
136,255,046
9,346,645
()2,495,986
143,105,705

80,933,502
4,922,595
)(877,715
84,978,382
76,223,255
4,710,247
-

محوالت

202,570,698
14,297,986
)(275,117
)(5,101,021
211,492,546

193,827,614
13,069,568
()4,326,484
202,570,698

121,460,106
9,437,606
)(275,117
130,622,595

112,393,648
9,066,458
-

مباني *

24,184,378
2,388,969
26,573,347

21,389,690
2,794,688
24,184,378

5,984,896
507,577
6,492,473

5,529,155
455,741
-

أراضي

5,094,427
500,306
5,594,733

4,561,130
533,297
5,094,427

-

-

الكلفة
الرصيد كما في  1كانون الثاني 2019
إضافات
استبعادات
قطع الغيار المحولة الى مشاريع تحت التنفيذ
الرصيد كما في  31كانون األول 2019

الرصيد كما في  1كانون الثاني 2018
إضافات
استبعادات
قطع الغيار المحولة الى مشاريع تحت التنفيذ
الرصيد كما في  31كانون األول 2018

االستهالك المتراكم
الرصيد كما في  1كانون الثاني 2019
إستهالكات السنة
استبعادات
الرصيد كما في  31كانون األول 2019

الرصيد كما في  1كانون الثاني 2018
إستهالكات السنة
استبعادات

)6

أراضي

9,152,033
1,373,002
10,525,035
9,146,783
5,250
9,152,033

-

موجودات البنية التحتية وموجودات ثابتة أخرى

5,676,699
462,149
6,138,848
5,255,947
420,752
5,676,699

1,179,254
118,156
1,297,410
1,069,928
109,326
-

موجودات أخرى
أثاث

14,293,066
406,279
)(8,000
14,691,345
14,041,896
251,170
14,293,066

11,103,496
476,001
)(8,000
11,571,497
10,894,323
209,173
-

بالدينار األردني

سيارات

9,411,323
1,332,878
10,744,201
7,552,623
1,880,139
)(21,439
9,411,323

6,385,095
618,489
7,003,584
5,969,888
425,605
()10,398

موجودات البنية التحتية
شبكات
هوائية

أخرى

24,004,649
2,054,525
)(15,847
)(45,004
25,998,323
21,866,077
2,138,585
)(13
24,004,649

19,417,530
1,084,506
)(15,847
20,486,189
18,044,992
1,372,538
-

مباني

المجموع

702,322,570
52,163,104
)(6,447,667
)(12,281,540
735,756,467
660,674,174
50,463,180
)(21,452
()8,793,332
702,322,570

343,654,331
25,452,359
)(6,447,667
362,659,023
319,472,526
24,192,203
()10,398

الرصيد كما في  31كانون األول 2018

5,594,733

-

20,080,874

5,094,427

5,984,896

80,869,951

18,199,482

121,460,106

64,008,182

81,110,592

80,933,502

159,884,337

62,172,203

75,143,097

14,920,295

153,027,613

22,047,355

345,358,372

14,611,527

305,568,956

10,525,035

334,215,844

-

4,841,438

9,152,033

1,179,254

3,119,848

4,497,445

11,103,496

3,740,617

3,189,570

6,385,095

5,512,134
3,026,228

19,417,530

373,097,444
4,587,119

343,654,331

القيمة الدفترية كما في:

 31كانون األول 2019

 31كانون األول 2018

358,668,239

 -إن بعض محطات تحويل الطاقة المتضمنة في مباني الشركة مقامة على اراضي مستأجرة تعود ملكيتها لمشتركين والتي يتم استهالكها على مدة عقد االيجار او العمر التقديري لها ،ايهما اقل.

 -بلغت كلفة الموجودات المستهلكة بالكامل  157,832,982دينار كما في  31كانون األول  156,091,198 :2018( 2019دينار اردني).

20

شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 )7موجودات غير ملموسة
يتكون هذا البند مما يلي:
بالدينار األردني
(أ) رخصة التوزيع
(ب) أنظمة قيد التطوير

كما في  31كانون األول
2018
2019
26,083,718
24,389,665
5,664,500
6,787,987

الرصيد في نهاية السنة

31,748,218

31,177,652

أ -رخصة التوزيع :
حصلت الشركة على رخصة دائمة لتوزيع الكهرباء بتاريخ  23أيار  2014بموجب االتفاقية الموقعة مع الحكومة االردنية لمدة
 20سنة على أن يتم دفع مبلغ  65مليون دينار أردني للحكومة االردنية بموجب أقساط متساوية قيمة كل قسط 5,000,000
دينار على مدى  13سنة يبدأ أول قسط بعد  3سنوات من تاريخ توقيع االتفاقية.
قامت الشركة باحتساب قيمة الموجودات وااللتزامات المترتبة على الحصول على الرخصة واالعتراف بها بالقيمة الحالية للدفعات
وبمعدل خصم  %8حيث كانت تفاصيلها كما يلي:

بالدينار األردني

كما في  31كانون األول
2018
2019

موجودات غير ملموسة
مجمع االطفاء *
صافي القيمة الدفترية

33,881,070
)(9,491,405
24,389,665

33,881,070
()7,797,352
26,083,718

التزامات اتفاقية الترخيص – طويلة األجل
التزامات اتفاقية الترخيص – قصيرة األجل
مجموع التزامات اتفاقية الترخيص

30,171,857
5,000,000
35,171,857

32,419,908
5,000,000
37,419,908

* إن الحركة الحاصلة على مجمع اإلطفاء خالل السنة هي كما يلي:
2019

بالدينار األردني

2018

الرصيد في بداية السنة
اإلطفاء للسنة

7,797,352
1,694,053

6,103,297
1,694,055

الرصيد في نهاية السنة

9,491,405

7,797,352

ب) أنظمة قيد التطوير:
يمثل هذا البند الدفعات التي تكبدتها الشركة لقاء شراء رخصة وكلف تطوير نظام محاسبي جديد ( )SAPباإلضافة إلى كلف
تطوير نظام ( )ERPوتطبيق الهاتف ( ،)Mobile applicationهذا ولم يتم االنتهاء من تطبيق هذه األنظمة بشكل نهائي حتى
تاريخ البيانات المالية الموحدة للشركة.
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شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
إن الحركة الحاصلة على هذا الرصيد خالل السنة هي كما يلي:
كما في  31كانون األول
2018
2019

بالدينار األردني

الرصيد في بداية السنة
اإلضافات خالل السنة
اإلطفاءات خالل السنة

5,664,500
1,730,208
()606,721

2,267,884
3,396,616
-

الرصيد في نهاية السنة

6,787,987

5,664,500

* إن الحركة الحاصلة على مجمع اإلطفاء خالل السنة هي كما يلي:
2019

بالدينار األردني

2018

الرصيد في بداية السنة
اإلطفاء للسنة

606,721

-

الرصيد في نهاية السنة

606,721

-
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شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

الصفة
القانونية

 )8إستثمار في شركة حليفة
 يمثل هذا البند اإلستثمار في شركة صناعات المعدات الكهربائية وتفاصيلها كما يلي:بالدينار األردني

البيان

شركة صناعة المعدات الكهربائية

ذات مسؤولية محدودة

 -إن الحركة على حساب اإلستثمار في شركة حليفة خالل السنة كما يلي:

بلد التأسيس
األردن

نسبة الملكية
%27.5

الرصيد في بداية السنة
حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الحليفة

بالدينار األردني

1,245,593
)(59,194

كما في  31كانون األول
2018
2019
1,379,984
)(134,391

المطلوبات غير
المتداولة

الرصيد في نهاية السنة

موجودات
متداولة

المطلوبات
المتداولة

1,606,493
-

1,332,307

1,606,493

مجموع
المطلوبات

1,186,399
مجموع
الموجودات

5,920,670

1,245,593

%
الملكية

27,5

5,050,402

870,268

موجودات
غير متداولة

 -الجدول التالي يلخص المعلومات المالية لالستثمارات في شركة حليفة:

بالدينار األردني

 31كانون األول 2019

شركة صناعة المعدات الكهربائية

 31كانون األول 2018

شركة صناعة المعدات الكهربائية

27,5

4,888,615

973,121

5,861,736

1,332,307
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اإليرادات

2,906,854
2,651,115

المصاريف

()2,828,895
()2,839,396

الربح

39,835
()188,281

شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 )9الضرائب
أ -موجودات ضريبية مؤجلة:
 يتكون هذا البند مما يلي:موجودات ضريبية مؤجلة
البنود التي تنتج عنها
موجودات ضريبة مؤجلة

الرصيد في بداية
السنة

المحرر خالل
السنة

إضافات

كما في 31
كانون األول
2019

الرصيد في نهاية
السنة

بالدينار األردني
مخصص نهاية الخدمة
مخصص ديون مشكوك
في تحصيلها *

20,254,127

5,005,058

()3,798,654

21,460,531

5,794,342

7,113,800

-

-

7,113,800

1,920,726

(28,574,331 )3,798,654

5,005,058 27,367,927

7,715,068

موجودات ضريبية مؤجلة
البنود التي تنتج عنها
موجودات ضريبة مؤجلة

الرصيد في بداية
السنة

المحرر خالل
السنة

إضافات

كما في 31
كانون األول
2018

الرصيد في نهاية
السنة

بالدينار األردني
مخصص نهاية الخدمة
مخصص ديون مشكوك
في تحصيلها *

19,554,127

4,407,525

2,000,000
5,113,800
6,407,525 24,667,927

()3,707,525

20,254,127

7,113,800
(27,367,927 )3,707,525

5,468,614
1,920,726
7,389,340

* تم احتساب الموجودات الضريبية المؤجلة على رصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها للحد الذي تتوقع اإلدارة اإلستفادة
منه في المستقبل القريب.
 إن الحركة على حساب الموجودات الضريبية المؤجلة هي كما يلي:كما في  31كانون األول
2018
2019

بالدينار األردني

7,389,340
1,351,365
()1,025,637
7,715,068

الرصيد في بداية السنة
أثر تعديل ضريبة الدخل
المضاف خالل السنة
(المحرر) خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

5,920,302
740,038
1,730,032
()1,001,032
7,389,340

تم احتساب الضرائب المؤجلة كما في  31كانون األول  2019و 2018باستخدام معدل الضريبة البالغ . %27
ب -مخصص ضريبة الدخل
إن الحركة الحاصلة على مخصص ضريبة الدخل خالل السنة هي كما يلي:
كما في  31كانون األول
2018
2019

بالدينار األردني

الرصيد في بداية السنة
المدفوع خالل السنة
ضريبة الدخل المستحقة

3,265,176
)(3,707,336
2,231,210

2,165,274
)(2,147,991
3,247,893

الرصيد في نهاية السنة

1,789,050

3,265,176
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شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
إن الحركة الحاصلة على مصروف ضريبة الدخل الظاهر في بيان الربح أو الخسارة الموحد هي كما يلي:
بالدينار األردني
2019
ضريبة الدخل على أرباح السنة
(موجودات) ضريبية مؤجلة للسنة
المحرر من الموجودات الضريبية المؤجلة

2018

2,231,210
()1,351,365
1,025,637

3,247,893
()2,470,070
1,001,032

1,905,482

1,778,855

ج -فيما يلي التسوية بين الربح الخاضع للضريبة والربح المحاسبي لشركة الكهرباء األردنية:
بالدينار األردني

2019
11,725,853
6,043,326
()10,321,202
7,447,977
2,010,953
220,258
%27
%19

الربح المحاسبي
يضاف :مصاريف غير مقبولة ضريبيا
يطرح :مصاريف وخسائر مقبولة ضريبيا
الربح الضريبي
ضريبة الدخل
ضريبة دخل سنوات سابقة
نسبة ضريبة الدخل
نسبة ضريبة الدخل الفعالة

2018
11,299,697
7,273,105
)(5,039,913
13,532,889
3,247,893
24 %
28.7 %

حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن ضريبة الدخل حتى نهاية العام  ،2016كما قامت
الشركة بتقديم االقرار الضريبي عن عام  2018و  2017حيث تم قبول إقرار عام  2018من خالل نظام العينات في حين لم يتم
تدقيق إقرار  2017من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بعد .كما قدمت الشركة اقرارات ضريبة المبيعات حتى شهر كانون
األول من العام  .2019برأي اإلدارة والمستشار الضريبي للشركة إن المخصصات المرصودة في البيانات المالية الموحدة كافية
لمواجهة اإللتزامات الضريبية.
إن الشركة التابعة معفاه من ضريبة الدخل والمبيعات بموجب اإلعفاء الصادر عن هيئة االستثمار األردنية وبالتالي لم يتم احتساب
مخصص ضريبة دخل على نتائج أعمالها.
 )10مخزون
يمثل هذا البند مخزون الشركة والمكون من قطع غيار استهالكية بكلفة  1,864,959دينار أردني كما في  31كانون األول
 1,150,447 :2018( 2019دينار أردني).
 )11موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يتكون هذا البند مما يلي:
بالدينار األردني

البنك العربي
مناجم الفوسفات
مصفاة البترول
الشركة العامة للتعدين
كابيتال بنك
األبنية التجارية

عدد األسهم
65,988
40,384
375,312
14,300
258,286
625

القيمة العادلة
6.210
2.840
2.270
5.380
0.920
-
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كما في  31كانون األول
2018
2019
379,430
111,864
1,212,258
42,770
258,286
1,739

409,785
114,691
851,958
42,770
237,623
1,738

2,006,347

1,658,565

شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 )12ارصدة ومعامالت مع أطراف ذات عالقة
تشمل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين واعضاء االدارة التنفيذية والمدراء الرئيسيين والشركة الحليفة والمشروع
المشترك ،صادقت إدارة الشركة على سياسات التسعير وشروط المعامالت مع االطراف ذات العالقة.
( )1-12ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة
طبيعة
العالقة

بالدينار األردني
الشركة االردنية المتطورة
لأللياف الضوئية
شركة االعمال المبتكرة

الرصيد القائم كما في
 31كانون األول*
2018
2019

مشروع مشترك
شريك سابق في
الشركة التابعة

1,682,555

-

-

497,736

1,682,555

497,736

تم تصنيف األرصدة أعاله في بيان المركز المالي الموحد كما يلي:
كما في  31كانون األول 2019
طويل األجل
قصير األجل

بالدينار األردني
الشركة االردنية المتطورة لأللياف
الضوئية
شركة االعمال المبتكرة

كما في  31كانون األول 2018
طويل األجل
قصير األجل

-

1,682,555
-

497,736

-

-

1,682,555

497,736

-

( )2-12ذمم دائنة الطراف ذات عالقة

بالدينار األردني
شركة صناعة المعدات
الكهربائية
شركة االعمال المبتكرة

الرصيد القائم كما في  31كانون
األول*
2018
2019

طبيعة
العالقة
شركة حليفة
شريك في
الشركة التابعة

1,096,291

363,724

-

902

1,096,291

364,626

* ان األرصدة اعاله ال تتقاضى اي فوائد وال يوجد لها جدول زمني محدد للسداد بإستثناء الرصيد المطلوب من الشركة االردنية المتطورة
لأللياف الضوئية والتي لن يتم سدادها خالل العام  ،2020استنادا ً لدراسة التدفقات النقدية المعدة من المشروع.

( )3-12المعامالت مع أطراف ذات عالقة

بالدينار األردني
شركة صناعة المعدات
الكهربائية
الشركة االردنية المتطورة
لأللياف الضوئية

طبيعة
العالقة

طبيعة
التعامل

شركة حليفة

مشتريات

مشروع مشترك

تمويل
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حجم التعامل
2018

2019
732,567

3,416,186

1,682,555

-

شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
( )4-12رواتب ومنافع اإلدارة التنفيذية العليا
بلغت رواتب ومكافآت وتنقالت اإلدارة التنفيذية وأعضاء مجلس االدارة قصيرة األجل  654,221دينار للسنة المنتهية في 31
كانون األول  849,630 :2018( 2019دينار).
( )5-12اإلستثمار في المشروع المشترك
ً
تمتلك الشركة حصة بنسبة  %51في الشركة األردنية لأللياف الضوئية والتي تطبق محاسبة حقوق الملكية استنادا لمتطلبات
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( ،)11وتفاصيل المشروع هي كما يلي:
كما في  31كانون األول

بالدينار األردني
الشركة األردنية لأللياف الضوئية

النشاط الرئيسي

مكان
التأسيس

نسبة الملكية
القابضة

تزويد ألياف انترنت

االردن

%51

 )13ذمم مشتركين
يتكون هذا البند مما يلي:
بالدينار األردني

2019
25,500

2018
-

كما في  31كانون األول
2018
2019

160,619,644
158,833,436
اعتياديين /سكني
64,043,873
66,535,391
تجاري
13,263,884
12,931,008
صناعي صغير
33,919,418
21,893,791
اعتياديين  /دوائر حكومية*
18,763,960
24,413,417
مضخات
21,376,879
15,278,448
انارة شوارع
297,956
228,195
اذاعة وتلفزيون
781,186
730,613
فنادق
261,082
222,207
موظفي الشركات
23,685,900
15,796,739
اعتيادي جمعيات خيرية
79,802,866
27,554,670
قوات مسلحة
1,446,344
511,705
بنوك
10,078,012
11,727,276
اتصاالت
5,651,219
6,196,076
عداد مؤقت
673,742
657,579
تجاري زراعي
20,476,679
18,720,922
صناعي (متوسط)
3,323,482
3,491,699
زراعي
2,677,152
3,416,086
زراعي/تعرفة ثالثية
78,793,812
98,666,978
ذمم مستحقة الدفع
4,309,591
5,535,318
المستشفيات الخاصة
662,216
575,168
صناعي كبير
15,478
19,107
شحن سيارات كهربائية
2,004,260
2,360,680
فنادق تعرفة ثالثية
523,569
تخصيص
177,570
259,208
طاقة متجددة عبور
542,863,998
497,079,286
مجموع ذمم المشتركين قبل المخصص
()10,243,846
()10,243,846
مخصص ذمم مشتركين مشكوك في تحصيلها
المجموع
532,620,152
486,835,440
* خالل العام  ، 2019قامت شركة الكهرباء االردنية وشركة الكهرباء الوطنية بإجراء مقاصات لمديونية العديد من الجهات
الحكومية بقيمة  104,988,495دينار وذلك بموجب قرارات مجلس الوزراء ارقام  2682بتاريخ  19كانون الثاني ،2019
 4739تاريخ  22آيار  2019و 6007تاريخ  21آب .2019
يبين الجدول التالي اعمار ذمم المشتركين كما في تاريخ البيانات المالية الموحدة :
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شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بالدينار األردني

2019
إجمالي الذمم

367,436,535
أقل من سنة
115,292,687
 5 – 1سنوات
أكثر من  5سنوات 14,350,064
497,079,286

2018
مخصص الديون
المشكوك في
تحصيلها

إجمالي الذمم

()7,170,692
()3,073,154
()10,243,846

378,922,341
159,965,979
8,217,885
547,106,205

مخصص الديون
المشكوك في
تحصيلها
()7,170,692
()3,073,154
()10,243,846

*إن الحركة على مخصص ديون مشكوك في تحصيلها خالل السنة كما يلي:
2019
10,243,846
-

بالدينار األردني
الرصيد في بداية السنة
المكون خالل السنة

2018
8,243,846
2,000,000

10,243,846
10,243,846
لم تقم الشركة بإحتساب مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة وفقا ً لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9استناداً
لمتطلبات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في كتابهم رقم  2726/11/3والذي يتضمن اعفاء الشركة من احتساب قيمة التدني
في ذمم المشتركين.
 )14مدينون
يتكون هذا البند مما يلي:
كما في  31كانون األول
2018
2019

بالدينار األردني

بلديات ومجالس قروية
دوائر حكومية*
شركات ومقاولون
أخرى
يطرح :مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
يطرح :مخصص فوائد جهات حكومية

940,036
42,232,580
3,907,740
3,111,750

1,424,535
52,177,214
3,727,811
5,573,847

50,192,106

62,903,407

)(787,559
)(3,852,028

()787,559
()3,852,028

45,552,519

58,263,820

*يتضمن هذا البند الرصيد المتراكم للفوائد المطلوبة من الجهات الحكومية ،هذا وبموجب قرارات مجلس الوزراء أرقام 2682
بتاريخ  19كانون الثاني  2019ورقم  4739بتاريخ  22آيار  2019ورقم  6007بتاريخ  21آب  ،2019عقدت الشركة اجتماع
مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركة الكهرباء الوطنية بتاريخ  26تشرين الثاني  ،2019وتم القيام بإجراء مقاصة على
رصيد الفوائد بين كل من شركة الكهرباء األردنية وشركة الكهرباء الوطنية بقيمة  19,328,367دينار أردني.
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شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 )15أرصدة مدينة أخرى
يتكون هذا البند مما يلي:
كما في  31كانون األول
2018
2019

بالدينار األردني

مصاريف مدفوعة مقدما
أمانات دائرة األراضي
امانات ضريبة مبيعات
أعمال تحت التنفيذ
تأمينات مستردة

1,671,756
868,921
4,280
54,525

1,477,314
771,713
417,281
37,202
26,759

2,599,482

2,730,269

 )16النقد في الصندوق والبنوك
كما في  31كانون األول
2018
2019

بالدينار األردني

حسابات جارية لدى البنوك

957,574

394,320

مجموع النقد في الصندوق ولدى البنوك

957,574

394,320

يطرح :بنوك دائنة *

()171,291,566

()168,781,917

النقد وما في حكمه ألغراض التدفقات النقدية

()170,333,992

()168,387,597

* إن تفاصيل البنوك الدائنة هي كما يلي:
البنك
بالدينار األردني

الفائدة

الضمانات

تاريخ اإلستحقاق

بنوك دائنة محلية

%7,25 – 6%

كفالة
الشركة

تجدد بشكل
سنوي

كما في  31كانون األول
2018
2019

171,291,566
171,291,566

168,781,917
168,781,917

 )17االحتياطي اإلجباري
وفقا ً لقانون الشركات األردني رقم  22لسنة " 1997على الشركة المساهمة العامة أن تقتطع  %10من أرباحها السنوية الصافية
لحساب االحتياطي اإلجباري ،وأن تستمر على هذا االقتطاع لكل سنة على أن ال يتجاوز مجموع ما يقتطع  %25من رأس مال
الشركة المصرح به" ،وعليه قامت الشركة بإحتساب اإلحتياطي االجباري بنا ًء على رأس المال المصرح به مسبقا ً والموافق
عليه من قبل الهيئة العامة في حينه.
 )18توزيعات أرباح
اقرت الهيئة العامة في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ  25نيسان  2019توزيع أرباح نقدية بمبلغ  6,886,412دينار اردني
أي ما يعادل  %8من رأس المال المدفوع ( 31كانون األول  :2018اقرت الهيئة العامة في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ 26
نيسان  2018توزيع أرباح نقدية بمبلغ  4,178,648دينار اردني أي ما يعادل  %5من رأس المال المدفوع وتوزيع أسهم مجانية
على المساهمين بواقع  2,507,189ديناراردني أي ما يعادل  %3من رأس المال المدفوع).
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شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 )19قروض بنكية
يتكون هذا البند مما يلي:
كما في  31كانون األول
2018
2019

بالدينار األردني

قروض تمويل مبيعات *
قروض تستحق الدفع خالل عام **
قروض تستحق الدفع ألكثر من عام **

4,166,664
139,375,670

1,457,000
48,543,000

143,542,334

50,000,000

* حصلت الشركة على قروض تمويل مبيعات لتمويل مشتريات الطاقة من شركة الكهرباء الوطنية من بنوك محلية ،والجدول المبين
ادناه يبين تفاصيل هذه القروض:
كما في  31كانون األول
2018
2019
تاريخ اإلستحقاق
الضمانات
الفائدة
بالدينار األردني
قروض تمويل مبيعات

6.5

 5آب 2025

كفالة الشركة

86,768,430

72,010,397

86,768,430

72,010,397

** إن الجدول المبين أدناه يبين القروض الممنوحة من قبل البنوك المحلية لتمويل رأس المال العامل وتنفيذ وتطوير المشاريع تحت
التنفيذ للشركة:
كما في  31كانون األول
بالدينار األردني
2018
2019
تاريخ اإلستحقاق
الضمانات
الفائدة
متنوعة اخرها في
50,000,000 143,542,334
 30أب 2031
كفالة الشركة
%5
قروض متناقصة
143,542,334

50,000,000

 )20تأمينات المشتركين
يمثل هذا البند قيمة رصيد التأمينات التي تقوم الشركة بتحصيلها عند إيصال التيار الكهربائي إلى المشتركين كتأمين على
إستهالك الكهرباء إستنادا ً إلى تعليمات تكاليف التوصيل للخدمات التي تزودها شركات الكهرباء صاحبة اإلمتياز للمشتركين
وحاليا ً بنود الرخصة التي حصلت عليها الشركة تنص على نفس المنهجية.
إن الحركة الحاصلة على حساب تأمينات المشتركين خالل السنة هي كما يلي:
بالدينار األردني

الرصيد في بداية السنة
المقبوض خالل السنة
المسترد أو المدفوع خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

2019

2018

116,760,301
8,658,297
)(1,781,306
123,637,292

108,785,375
9,746,323
()1,771,397
116,760,301

 )21مخصص تعويض نهاية الخدمة
تقدم الشركة منفعة للموظفين ممثلة بمخصص تعويض نهاية الخدمة والتي تهدف الى تقديم منفعة للموظفين بعد نهاية الخدمة،
حيث تمنح هذه المنفعة الموظف المنتهية خدمته الحق في استيفاء هذه المنافع بناء على السياسات المحددة في الشركة.
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شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
قامت الشركة باالستعانة برأي خبير اكتواري لتحديد القيمة الحالية للمنافع المستقبلية للموظفين حيث كانت تفاصيلها كما يلي:
أ -القيمة الحالية لمخصص نهاية الخدمة:
كما في  31كانون األول
2018
2019

بالدينار األردني

القيمة الحالية لاللتزام المترتب على الموظفين داخل الخدمة
مخصص اضافي للموظفين خارج الخدمة

21,218,650
241,881

20,012,246
241,881

الرصيد في نهاية السنة

21,460,531

20,254,127

ب -إن الحركة الحاصلة على مخصص تعويض نهاية الخدمة خالل السنة هي كما يلي:
2019
20,254,127
1,836,434
3,168,624
)(3,798,654
21,460,531

رصيد بداية السنة
مصروف الخدمة الحالية والفائدة
مخصص تعويض نهاية الخدمة  -خسائر اكتوارية
يطرح :مخصص تعويض نهاية الخدمة المدفوع خالل السنة
رصيد نهاية السنة

2018
19,554,127
4,407,525
()3,707,525
20,254,127

ج -االفتراضات االساسية:
يبين الجدول التالي أفضل التقديرات للمتغيرات التي اعتمدتها الشركة والتي ستحدد أقصى كلفة لمخصص تعويض نهاية الخدمة:
معامل الخصم
معدل تصعد الراتب

2019
6.16%
4.50%

2018
%7,5
%4,5

بيانات الموظفين:
عدد الموظفين العاملين
معدل عمر العامل
معدل الخدمة
مجموع األجور الشهرية الخاضعة لنهاية الخدمة للموظفين العاملين

2,287
44
19.4
2,822,249

2,278
45
19.8
2,688,690

د -تحليل الحساسية:
ان اثر التغير على كل من اإلفتراضات األساسية مع ثبات اإلفتراضات األخرى سيكون كما يلي:
2019
زيادة
نقص
زيادة
بالدينار األردني
معامل الخصم (  %1تغير)
معدل تصعد الراتب ( %1تغير)
معدل عمر العامل ( %1تغير)
معدل الخدمة ( %1تغير)

()1,802,029
1,919,909
(3,778,348 )3,904,634
193,731
209,563
664,692
()204,779
2,834,742 1,979,941
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2018
نقص

1,760,219
4,686,966
6,249,129
5,239
3,332,273
3,328,954
3,373,382
3,294,645
14,715,003 11,315,804

شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 )22إلتزامات صناديق الموظفين
يتكون هذا البند مما يلي:
كما في  31كانون األول
2018
2019

بالدينار األردني

6,293,836
8,440,502
3,286,258
199,226
302,348
18,522,170

صندوق الخدمات الطبية
صندوق إدخار الموظفين
صندوق التأمين الصحي بعد التقاعد
صندوق التأمين على الحياة
صندوق التكافل

6,607,145
9,299,305
3,303,606
207,945
592,905
20,010,906

تعتبر هذه الصناديق ذات كيان قانوني مستقل  .إن الشركة مسؤولة عن إدارة هذه الصناديق نيابة عن الموظفين وإتحاد العاملين،
جميع المعامالت المرتبطة بهذه الصناديق تسجل من خالل حسابات الشركة والتي تقتضي تسجيل المبالغ المستحقة من هذه
المعامالت كمطلوبات لهذه الصناديق ،بلغ معدل سعر الفائدة على جزء من هذه اإللتزامات بواقع .% 5,25 – 2,50
 )23دائنون
يتكون هذا البند مما يلي:
كما في  31كانون األول
( 2018معدلة)
2019
بالدينار األردني

شركة الكهرباء الوطنية
دوائر حكومية
ذمم شركات وأخرى
ذمم موظفين

132,715,262
33,157,473
56,087,468
985,267
222,945,470

336,881,771
29,523,043
13,671,272
1,169,367
381,245,453

كما في  1كانون
الثاني 2018
(معدلة)
235,315,147
25,442,385
17,189,271
267,557
278,214,360

 )24أرصدة دائنة أخرى
يتكون هذا البند مما يلي:
كما في  31كانون األول
2018
2019

بالدينار األردني

أرباح قيد التوزيع
مخصصات أخرى
مصاريف وفوائد مستحقة
أمانات الضمان االجتماعي
ايرادات مقبوضة مقدما
تأمينات الشبكة
تأمينات العطاءات والخطوط
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3,276,299
2,273,235
5,866,619
541,785
70,000
67,850
10,409

3,092,166
1,314,015
3,712,857
540,819
64,750
67,850
10,410

12,106,197

8,802,867

شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 )25إيرادات الطاقة المباعة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
للسنة المنتهية في  31كانون األول
2018
2019
289,703,705
312,662,714
62,061,938
67,879,373
209,290,481
210,151,687
46,002,398
45,628,069
121,967,898
110,144,628
8,579,091
8,655,974
40,282,416
48,049,748
30,298,256
15,313,998
4,711,951
5,131,866
958,376
946,216
1,019,787
913,962
4,695,720
5,865,830
797,506
890,539
35,835,681
38,255,202
20,877,582
8,273,810
30,410,692
27,057,433
14,817,311
13,017,090
8,014,778
6,491,431
20,048,436
17,836,708
22,883
33,279
12,521,667
15,092,703
3,685,801
6,289,832
68,987
199,006
5,793,977
11,422,281
6,098,945

بالدينار األردني

سكني
حكومي
تجاري
صناعي صغير
صناعي متوسط
زراعي
مضخات مياه
اعتيادي
فنادق
اذاعة وتلفزيون
زراعي تجاري
زراعي ثالثي
موظفون
القوات المسلحة
بنوك
اتصاالت
عدادات مؤقتة
مقطوعيات مقدرة
انارة الشوارع
طاقة متجددة عبور
المستشفيات الخاصة
صناعي كبير
شحن السيارات
فنادق تعرفة ثالثية
تخصيص

982,302,324

972,467,318

 )26الطاقة المشتراة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
للسنة المنتهية في  31كانون األول
2018
2019

بالدينار األردني

الطاقة المشتراة – نهاري
الطاقة المشتراة – ليلي
الحمل األقصى
مشتريات طاقة متجددة

589,561,638

587,682,390
189,548,688
60,886,274
-

847,291,398

838,117,352

191,895,338

64,946,671
887,751

33

شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 )27ايرادات  /مصاريف األنشطة األساسية األخرى
إن تفاصيل هذا البند كما يلي:
للسنة المنتهية في  31كانون األول
2018
2019

بالدينار األردني

ايرادات تركيب العدادات
مصاريف تركيب العدادات
أجور العدادات المؤجرة
ايرادات الشبكات الخاصة
مصاريف الشبكات الخاصة
ايرادات عبور الطاقة الكهربائية
الفروقات الناتجة عن تنفيذ مشاريع الريف
طوابع ورسوم جامعة على مطالبات أعمال فلس الريف
رسوم اعادة وصل تيار مفصول

2,181,603
)(2,252,017
4,130,236
1,980,557
)(1,074,390
808,870
)(267,969
)(9,165
765,533

1,966,717
()2,163,593
4,034,389
1,065,700
()607,677
556,745
()600,207
()7,860
659,837

6,263,259

4,904,051

 )28مصاريف التشغيل واالدارية وخدمات المشتركين
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
للسنة المنتهية في  31كانون األول
2018
2019

بالدينار األردني

مصاريف وصيانة خطوط النقل ( -28أ)
مصاريف وصيانة خطوط التوزيع ( -28ب)
مصاريف ادارية ( -28ج)
مصاريف خدمات مشتركين ( -28د)
مصاريف مركز المراقبة
صيانة موجودات عامة

2,395,828
24,345,862
27,027,144
28,030,829
1,294,562
640,752

2,173,903
24,719,749
32,615,863
24,403,670
1,117,394
718,906

83,734,977

85,749,485

 -28أ) مصاريف وصيانة خطوط النقل
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
للسنة المنتهية في  31كانون األول
2018
2019

بالدينار األردني

خطوط هوائية
محطات
إشراف وهندسة
كوابل أرضية
األبنية
متنوعة
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748,361
1,201,462
255,228
29,537
13,310
147,930

662,866
915,831
344,420
56,594
47,416
146,776

2,395,828

2,173,903

شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 -28ب) مصاريف وصيانة خطوط التوزيع
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
بالدينار األردني

للسنة المنتهية في  31كانون األول
2018
2019

خطوط هوائية
العدادات
محطات
كوابل أرضية
إشراف وهندسة
إيجارات
صيانة الشوارع
متنوعة

8,257,582
5,633,931
3,485,971
1,641,658
1,294,067
1,303,161
352,785
2,376,707

9,258,353
5,517,695
3,011,907
1,514,874
1,465,559
1,274,075
446,960
2,230,326

24,345,862

24,719,749

 -28ج) مصاريف إدارية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
للسنة المنتهية في  31كانون األول
2018
2019

بالدينار األردني

رواتب ومزايا موظفين
متنوعة وعامة
تأمين الموجودات
ديون مشكوك في تحصيلها
إيجارات
استشارات
مصروف تعويض نهاية الخدمة
لوازم مكتبية
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

20,044,008
5,021,479
525,099
737,211
201,770
200,000
247,577
50,000

22,972,733
4,593,910
518,079
2,000,000
778,963
787,986
700,000
214,192
50,000

27,027,144

32,615,863

 -28د) مصاريف خدمات المشتركين
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
للسنة المنتهية في  31كانون األول
2018
2019

بالدينار األردني

23,342,784
2,711,760
1,976,285
28,030,829

قراءة العدادات وتوزيع الفواتير
الخدمات األخرى
رواتب ومزايا موظفين
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20,286,431
2,364,640
1,752,599
24,403,670

شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 )29صافي إيرادات  /خسائر األنشطة غير األساسية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
للسنة المنتهية في  31كانون األول
2018
2019
2,830,306
2,952,436
1,000,000
795,978
813,031
880,564
729,499
987,127
473,766
)(23,299
347,782
276,356
53,218
233,022
367,835
158,439
179,500
144,500
121,020
118,800
117,900
73,875
78,250
60,300
56,700
50,000
16,880
33,760
7,494
482,219
)(646
)(8,429
)(3,497
)(134,391
)(59,194
6,687,977
7,523,124

بالدينار األردني

إيرادات رسوم النفايات
مخصص انتفت الحاجة منه
إيرادات رسوم التلفزيون
واردات من دراسة ربط انظمة الطاقة المتجددة
بيع مواد مرتجعة تالفة (خردة)
(خسائر) انخفاض قيمة االسهم  /التقييم
ايجار الشركة األردنية المتطورة لأللياف الضوئية
توزيعات ارباح أسهم
الورادات المختلفة (أجور تغيير اشتراك وأخرى)
أضرار شبكة – قواطع مشتركين مبدلة
ارباح /خسائر المشاريع الريادية
بدل ايجار األعمدة  /أمنية
بدل ايجار األعمدة  /زين
بدل ايجار األعمدة  /أورانج
مبيعات برمجيات
تاجير شبكات الياف ضوئية
ارباح بيع سيارات
(مصاريف) إيرادات صيانة إنارة الشوارع
(خسائر) فروقات عملة
(خسائر) استثمارات في شركة صناعة المعدات الكهربائية
 )30مصاريف األنشطة غير األساسية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

للسنة المنتهية في  31كانون األول
2018
2019
939,475
123,111
120,326
48,347
36,000
381,715
430,513
164,025
195,213
15,763
717,198
1,737,290

بالدينار األردني
مصاريف قضايا
ضرائب مسقفات ورسوم
التبرعات
حصة األنشطة غير األساسية من المصاريف المشتركة
حصة األنشطة غير األساسية من مصاريف االستهالك
أخرى

 )31مصاريف تمويل
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
للسنة المنتهية في  31كانون األول
2018
2019
2,645,757
5,937,221
18,201,120
18,512,816
614,495
680,517
2,918,471
2,751,949
24,379,843
27,882,503

بالدينار األردني
فوائد قروض
فوائد تسهيالت – جاري مدين
فوائد صناديق الموظفين
فوائد التزامات الرخصة

36

شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 )32إيرادات فوائد التأخير
يمثل هذا البند ايرادات الفوائد المحتسبة على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية نتيجة تأخر تسديد فواتير الكهرباء لصالح
شركة الكهرباء األردنية وفقا ً للمادة الخامسة من التعريفة الكهربائية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
 )33مصاريف فوائد تأخير تسديد الطاقة
يمثل هذا البند مصاريف الفوائد المحتسبة على شركة الكهرباء األردنية نتيجة تأخر تسديد فواتير الطاقة المشتراة من شركة
الكهرباء الوطنية.
 )34حصة السهم األساسية والمخفضة من الربح
2019

بالدينار األردني

2018

ربح السنة
المتوسط المرجح لعدد األسهم*

9,834,729
86,080,154

9,417,279
86,080,154

الحصة األساسية للسهم من ربح السنة
الحصة المخفضة للسهم من ربح السنة

0,11
0,11

0.11
0.11

 )35التزامات محتملة
كان على المجموعة بتاريخ بيان المركز المالي الموحد التزامات محتملة تتمثل فيما يلي:
كما في  31كانون األول
2018
2019

بالدينار األردني

939,475
341,436

قضايا مقامة على الشركة محددة القيمة
كفاالت بنكية

1,353,556
100,000

كما بلغت القضايا المقامة من قبل الشركة على الغير كما في  31كانون االول  2019مبلغ  17,740,250دينار
( 17,342,994 :2018دينار) إضافة الى قضايا أخرى غير محددة القيمة.
 )36حسابات متقابلة
يتكون هذا البند مما يلي:
حسابات متقابلة مطلوبات
حسابات متقابلة موجودات
كما في  31كانون األول
كما في  31كانون األول
بالدينار األردني
2018
2019
2018
2019
مساهمات مشتركين
فلس الريف

168,590,935
21,240,478
189,831,413

165,605,228
21,045,458
186,650,686

168,590,935
21,240,478
189,831,413

165,605,228
21,045,458
186,650,686

بموجب قرار رئاسة الوزراء رقم  6189/11/33و وبموجب اتفاقية التسوية والمصالحة الموقعة بين شركة الكهرباء األردنية
وحكومة المملكة األردنية الهاشمية ،فإن ملكية هذه الموجودات تعود لحكومة المملكة األردنية الهاشمية وأن الشركة تقوم بإدارتها
فقط.
 )37إدارة المخاطر المالية
لمحة عامة
تتعرض المجموعة للمخاطر التالية جراء استخدامها لألدوات المالية.
-

مخاطر اإلئتمان.
مخاطر السيولة.
مخاطر السوق.
إدارة رأس المال.
يبين هذا اإليضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل من المخاطر أعاله ،أهداف المجموعة ،السياسات وطرق قياس وإدارة
المخاطر وإدارة المجموعة لرأس المال.
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شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
اإلطار العام إلدارة المخاطر
تقع المسؤولية الكاملة عن إعداد ومراقبة إدارة المخاطر على عاتق إدارة المجموعة.
إن سياسات إدارة المجموعة للمخاطر معدة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ولوضع ضوابط وحدود مالئمة لمدى
التعرض لتلك المخاطر ومن ثم مراقبتها لضمان عدم تجاوز الحدود الموضوعة.
يتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة دورية لتعكس التغيرات الحاصلة في ظروف السوق وأنشطة المجموعة.
تهدف إدارة المجموعة من خالل التدريب والمعايير واإلجراءات التي تضعها اإلدارة إلى تطوير بيئة رقابية بناءة ومنظمة بحيث
يتفهم كل موظف دوره والواجبات الموكلة إليه.
تقوم لجنة التدقيق في المجموعة بمراقبة أداء اإلدارة في مراقبة مدى االلتزام بسياسات وإجراءات المجموعة في إدارة المخاطر
كما تقوم بمراجعة مدى كفاية إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجه المجموعة .تقوم دائرة التدقيق الداخلي بمساعدة
لجنة التدقيق في المجموعة في عملية المراقبة .وتتولى دائرة التدقيق الداخلي عمليات المراجعة االعتيادية والمخصصة إلجراءات
وضوابط إدارة المخاطر بحيث يتم إبالغ النتائج إلى لجنة التدقيق.
-

مخاطر اإلئتمان
تمثل مخاطر اإلئتمان مخاطر تعرض المجموعة لخسارة مالية جراء عدم وفاء العميل أو الطرف المتعامل مع المجموعة بأداة
مالية بإلتزاماته التعاقدية وتنتج هذه المخاطر بشكل رئيسي من ذمم المشتركين والذمم المدينة من أطراف ذات عالقة واألرصدة
المدينة األخرى والنقد في الصندوق ولدى البنوك.
تمثل القيمة المدرجة للموجودات المالية القيمة القصوى التي يمكن أن تتعرض لها الموجودات لمخاطر اإلئتمان كما في تاريخ
البيانات المالية الموحدة وهي كما يلي:
القيمة الدفترية كما في  31كانون االول
2018
2019
بالدينار األردني
ذمم مشتركين
مدينون
أرصدة مدينة أخرى
ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة
النقد في الصندوق ولدى البنوك

486,835,440
45,552,519
927,726
1,682,555
957,574

532,620,152
58,263,820
1,252,955
497,736
394,320

535,955,814

593,028,983

يتأثر مدى تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشكل رئيسي بخصوصية كل عميل .إن للطبيعة الديموغرافية لعمالء الشركة
بما في ذلك المخاطر االفتراضية للنشاط والبلد التي يعمل فيها العميل تأثيرا ً أقل على مخاطر االئتمان
تقدم المجموعة خدماتها وتمارس انشطتها في اربعة مدن رئيسية وهي عمان ،الزرقاء ،مادبا والسلط .إن جميع المستهلكين في
هذه المدن هم عمالء للشركة ،تم عرض مبالغ التدني لذمم المشتركين المدينة في اإليضاح رقم ( .)13كما تم ادراج جميع
المبالغ المستحقة القبض من العمالء والتي تم احتسابها ضمن مبلغ التدني عند احتساب المخصص .تم احتساب المخصصات
بناء على صافي القيمة التحصيلية والمحتسبة وفقا لتوقعات االدارة لسداد هذه الذمم.
 مخاطر السيولةإن مخاطر السيولة هي المخاطر الناجمة عن عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها والمرتبطة
بمطلوباتها المالية التي يتم تسويتها من خالل تقديم النقد أو موجودات مالية أخرى .إن إدارة المجموعة للسيولة تكمن في التأكد
قدر اإلمكان من أن المجموعة تحتفظ دائما ً بسيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عندما تصبح واجبة الدفع في الظروف العادية
واالضطرارية دون تحمل خسائر غير مقبولة أو مخاطر قد تؤثر على سمعة المجموعة.
تحرص المجموعة على أن يتوفر لديها قدر كافي من النقدية لتغطية المصاريف التشغيلية المتوقعة وبما في ذلك تغطية االلتزامات
المالية ولكن دون أن يتضمن ذلك أي تأثير محتمل لظروف قاسية من الصعب التنبؤ بها كالكوارث الطبيعية ،باإلضافة إلى ذلك
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شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
فإن المجموعة تحتفظ بمصدر ائتمان من البنوك التي تتعامل معها لمواجهة أي إحتياجات نقدية مفاجئة .لذا فإن المجموعة تحافظ
على وجود تسهيالت ائتمانية لمواجهة التزاماتها قصيرة األجل تتمثل في حسابات جاري مدين مأخوذة من عدة بنوك أردنية
تتراوح سقوفات هذه التسهيالت من  50,000إلى  40,000,000دينار كما تتراوح أسعار الفائدة على هذه تسهيالت بين -%6
.%7,25
فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية:
المطلوبات المالية غير المشتقة:
القيمة الدفترية

بالدينار األردني
2019
قروض بنكية
تأمينات المشتركين
إلتزامات صناديق الموظفين
ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة
دائنون
أرصدة دائنة أخرى
بنوك دائنة
قروض تمويل مبيعات
مخصص تعويض نهاية الخدمة
التزامات الرخصة /الحكومة

بالدينار األردني
2018
قروض بنكية
تأمينات المشتركين
إلتزامات صناديق الموظفين
ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة
دائنون
أرصدة دائنة أخرى
بنوك دائنة
قروض تمويل مبيعات
مخصص تعويض نهاية الخدمة
التزامات الرخصة /الحكومة

خالل عام

143,542,334
123,637,292
18,522,170
1,096,291
222,945,470
12,106,197
171,291,566
86,768,430
21,460,531
35,171,857
836,542,138

4,166,664
1,096,291
222,945,470
12,106,197
171,291,566
86,768,430
5,000,000
503,374,618

القيمة الدفترية

خالل عام

50,000,000
116,760,301
20,010,906
364,626
390,404,524
8,802,867
168,781,917
72,010,397
20,254,127
37,419,908
884,809,573

1,457,000
364,626
390,404,524
8,802,867
168,781,917
72,010,397
5,000,000
646,821,331

أكثر من عام

139,375,670
123,637,292
18,522,170
21,460,531
30,171,857
333,167,520

أكثر من عام
48,543,000
116,760,301
20,010,906
20,254,127
32,419,908
237,988,242

 ان وضع السيولة في المجموعة بتاريخ البيانات المالية الموحدة كما يلي:كما في  31كانون األول
2018
2019
597,315,309
539,816,321
640,927,436
505,163,668
()43,612,127
34,652,653

بالدينار األردني
األصول المتداولة
يطرح :االلتزامات المتداولة
الفائض (العجز) في رأس المال العامل

تحرص المجموعة على أن يتوفر لديها قدر كافي من النقدية لتغطية المصاريف التشغيلية المتوقعة وبما في ذلك تغطية االلتزامات
المالية من خالل التدفقات النقدية المستقبلية من التشغيل واإلقتراض ،ولكن دون أن يتضمن ذلك أي تأثير محتمل لظروف قاسية
من الصعب التنبؤ بها كالكوارث الطبيعية.
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شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 مخاطر السوقإن مخاطر السوق هي المخاطر التي تنشأ من التغيرات في أسعار السوق كأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار المرابحة
وأسعار أدوات الملكية والتي تؤثر في أرباح المجموعة أو في قيمة األدوات المالية لدى المجموعة.
إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو السيطرة على مدى تعرض المجموعة لمخاطر السوق في حدود مقبولة إضافة إلى تعظيم
العائد.
 مخاطر تقلب أسعار العمالتمعظم الموجودات والمطلوبات المالية للشركة تتم بالدينار األردني ،كما تتم معظم معامالت المجموعة بشكل عام بالدينار األردني
والدوالر األمريكي .ونظرا ً ألن سعر صرف الدوالر مقابل الدينار مستقر ،فإن إدارة المجموعة تعتقد بأنها ال تتعرض لمخاطر
تقلبات أسعار الصرف بشكل جوهري.
فيما يلي ملخصا ً بالبيانات الكمية المتعلقة بتعرض المجموعة لمخاطر تقلب أسعار العمالت المقدمة إلدارة المجموعة بنا ًء على
سياسة إدارة المخاطر:
ليرة
الجنيه
الدوالر
الدينار
بالدينار األردني
لبنانية
االسترليني
األمريكي
يورو
األردني
2019
612,327

النقد في الصندوق ولدى البنوك
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
2,004,609
الربح والخسارة
2,616,936

179,714

163,020

2,514

-

179,714

163,020

2,514

1,738
1,738

183,293

163,093

2,432

-

183,293

163,093

2,432

1,738
1,738

2018
45,502

النقد في الصندوق ولدى البنوك
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
1,656,827
الربح والخسارة
1,702,329

تحليل الحساسية
كما هو مشار إليه أدناه ،فإن قوة (ضعف) الدينار األردني في مقابل اليورو والدوالر االمريكي والجنيه اإلسترليني والليرة اللبنانية
في  31كانون األول قد أدى إلى زيادة (نقص) حقوق الملكية الموحد والربح أو الخسارة الموحد في المبالغ المبينة أدناه .ويستند
هذا التحليل على فروقات سعر الصرف األجنبي حيث تعتبر المجموعة تلك الفروقات معقولة بتاريخ التقرير .ويفترض التحليل
أن جميع المتغيرات األخرى ،خاصة تلك التي تتعلق بأسعار الفائدة ،تبقى ثابتة ويتجاهل أي تأثير للمبيعات والمشتريات المتوقعة.
يتم تنفيذ التحليل على نفس األساس لعام  ،2018حتى إذا كانت الفروقات المعقولة في سعر الصرف األجنبي مختلفة ،كما هو
مبين أدناه.
زيادة
نقص
الربح
الملكية
الخسارة
الملكية
2019

بالدينار األردني
يورو ( %10تغير)
دوالر ( %10تغير)
جنيه استرليني ( %10تغير)
ليرة لبنانية ( %10تغير)

()17,971
)(16,302
()251
)(174
()34,698

()17,971
)(16,302
()251
)(174
()34,698

17,971
16,302
251
174
34,698

نقص
2018

17,971
16,302
251
174
34,698
زيادة

الملكية

الخسارة

()18,329
)(16,309
)(243
)(174
()35,055

)(18,329
)(16,309
)(243
)(174
()35,055

الملكية

الربح

بالدينار األردني
يورو ( %10تغير)
دوالر ( %10تغير)
جنيه استرليني ( %10تغير)
ليرة لبنانية ( %10تغير)
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18,329
16,309
243
174
35,055

18,329
16,309
243
174
35,055

شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 مخاطر تقلب أسعار الفائدةتظهر األدوات المالية التي تحمل فوائد كما في تاريخ البيانات المالية الموحدة كما يلي:
بالدينار األردني
أدوات مالية بسعر فائدة ثابت

2019

المطلوبات المالية

2018

420,124,500

310,803,220

420,124,500

310,803,220

تحليل الحساسية
إن زيادة في معدل سعر الفائدة بواقع  %1ستؤدي إلى زيادة مصاريف الفوائد بواقع  4,201,245دينار ،وإن انخفاض معدل سعر
الفائدة بواقع  %1سيؤدي إلى تقليل الفوائد بواقع  4,201,245دينار.
تحليل حساسية القيمة العادلة ألدوات مالية بسعر فائدة ثابت
ال تعالج المجموعة أي موجودات ومطلوبات مالية ذات فائدة ثابتة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة الموحد ،ولهذا فان
التغير في أسعار الفائدة كما في تاريخ البيانات المالية الموحدة لن يؤثر على بيان الربح والخسارة الموحد.
 مخاطر أسعار السوق األخرىتنتج مخاطر أسعار األسهم من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الموحد المحتفظ بها لتلبية النسبة
غير الممولة جزئيا ً من التزامات المجموعة وكذلك االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة الموحد .تقوم ادارة
المجموعة بمراقبة مجموعة الديون واألوراق المالية في محفظتها االستثمارية التي تقوم على مؤشرات السوق .يتم ادارة
االستثمارات المادية في المحفظة على اساس فردي وتقوم لجنة إدارة المخاطر بالموافقة على جميع قرارات البيع والشراء.
تحليل الحساسية لمخاطر أسعار األسهم
إن التغير في القيمة العادلة لألوراق المالية بنسبة  %5بتاريخ البيانات المالية الموحدة سيؤدي إلى زيادة (نقص) في الملكية والربح
أو الخسارة الموحد من خالل المبالغ المبينة أدناه .ويفترض هذا التحليل أن كافة المتغيرات األخرى ،وباألخص أسعار صرف
العمالت األجنبية ،تبقى ثابتة.
2019

األرباح أو الخسائر
 %5نقص
 %5زيادة

 %5زيادة

الملكية
 %5نقص

بالدينار األردني
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة

100,317
100,317

()100,317
()100,317

100,317
100,317

()100,317
()100,317

2018

بالدينار األردني
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة

82,928
82,928

()82,928
()82,928

82,928
82,928

()82,928
()82,928

 إدارة رأس المالإن سياسة المجموعة فيما يتعلق بإدارة رأس المال هي المحافظة على قاعدة رأسمال قوية للمحافظة على المساهمين ،والدائنون
وثقة السوق وكذلك استمرار تطور نشاط المجموعة في المستقبل .يتكون رأس المال من األسهم العادية واالحتياطي االجباري
واألرباح المدورة المجموعة.
تقوم اإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال والذي يحدد بقسمة صافي الربح التشغيلي على حقوق المساهمين.
تسعى المجموعة إلى المحافظة على التوازن بين أعلى عائد ممكن تحقيقه في حال االقتراض ألعلى حد ممكن واألفضلية واألمان
المتأتي من مركز قوي لرأس المال.
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شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 )38مستويات القيمة العادلة
يبين الجدول أدناه تحليل األدوات المالية المحددة بالقيمة العادلة حسب طريقة التقييم .يتم تحديد المستويات المختلفة على النحو
التالي:
المستوى :1أسعار مدرجة (غير معدلة) في سوق نشط لموجوات و مطلوبات مالية متماثلة.
المستوى :2مدخالت من غير األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى  1التي يمكن تحديدها للموجودات والمطلوبات ،سواء
مباشرة (أي األسعار) أو بطريقة غير مباشر (أي المشتقة من األسعار) .األسعار المدرجة في األسواق النشطة ألدوات مشابهة
أو من خالل استخدام نموذج تقييم يتضمن مدخالت يمكن أن تعزى إلى األسواق ،وقد تحدد هذه المدخالت بشكل مباشر أو غير
مباشر.
المستوى :3مدخالت لموجودات ومطلوبات التي ال تعتمد على معلومات مالحظة في السوق (مدخالت غير مالحظة) .
أ .الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة على أساس متكرر:

بالدينار األردني

 31كانون األول 2019
القيمة العادلة
المستوى 2
المستوى 1

القيمة الدفترية

موجودات مالية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الربح والخسارة
إستثمار في شركة حليفة
استثمار في مشروع مشترك

بالدينار األردني

2,006,347

2,006,347

-

-

1,186,399
25,500

-

1,186,399
25,500

-

 31كانون األول 2018
القيمة العادلة
المستوى 2
المستوى 1

القيمة الدفترية

موجودات مالية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الربح والخسارة
إستثمار في شركة حليفة

المستوى 3

1,658,565
-

1,658,565
1,245,593

المستوى 3
-

1,245,593

ال يوجد أي تحويالت بين المستوى  1والمستوى  2خالل االعوام  2018و.2019
ب.

الموجودات والمطلوبات التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة:

بالدينار األردني

 31كانون األول 2019
القيمة العادلة
المستوى 2
المستوى 1

القيمة الدفترية

موجودات مالية
النقد في الصندوق ولدى البنوك
ذمم مشتركين
ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة
مدينون

957,574
486,835,440
1,682,555
45,552,519

مطلوبات مالية
بنوك دائنة
قروض تمويل مبيعات
قروض بنكية
تأمينات المشتركين
إلتزامات صناديق الموظفين
دائنون

()171,291,566( )171,291,566
()86,768,430( )86,768,430
143,542,334
123,637,292
18,522,170
222,945,470

-
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-

المستوى 3
-

شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

بالدينار األردني
موجودات مالية
النقد في الصندوق ولدى البنوك
ذمم مشتركين
ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة
مدينون

 31كانون األول 2018
القيمة العادلة
المستوى 2
المستوى 1

القيمة الدفترية

394,320
532,620,152
497,736
58,263,820

-

-

المستوى 3
-

مطلوبات مالية
(- )168,781,917
بنوك دائنة
(- )72,010,397
قروض تمويل مبيعات
50,000,000
قروض بنكية
116,760,301
تأمينات المشتركين
20,010,906
إلتزامات صناديق الموظفين
390,404,524
دائنون
للبنود الموضحة أعاله ،إن المستوى الثاني من القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية تم تحديدها على أسس نماذج تسعير
متفق عليها لتعكس المخاطر االئتمانية لألطراف التي تتعامل مع المجموعة وأسعار الفائدة .تعتقد إدارة المجموعة أن القيمة
الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية التي تظهر في البيانات المالية الموحدة تقارب قيمتها العادلة نتيجة الستحقاق هذه السندات
على المدى القصير أو إعادة تسعير أسعار الفائدة خالل العام.
ال يوجد أي تحويالت بين المستوى  1والمستوى  2خالل االعوام  2018و .2019
 )39التوضيحات حول التحويل للمعايير الدولية للتقارير المالية
لقد قامت الشركة بإعداد كافة البيانات المالية الموحدة لجميع الفترات السابقة بما فيها السنة المنتهية كما في  31كانون األول
 2018وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية ووفقا ً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن .وتعتبر
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2019هي األولى التي يتم إعدادها وفقا للمعايير الدولية للتقارير
المالية.
قامت الشركة بإعداد بياناتها المالية الموحدة والتي تتوافق مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المطبقة للفترات المنتهية في
أو بعد  31كانون األول  .2019وعند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة ،قامت الشركة بإعادة عرض بيان المركز المالي الموحد
للشركة كما في  31كانون األول  2018و كما في  1كانون الثاني  ،2018وهو تاريخ انتقال الشركة إلى تطبيق المعايير الدولية
إلعداد التقارير المالية .ويفسر هذا اإليضاح التعديالت الرئيسية التي أجرتها الشركة على بياناتها المالية الموحدة ،بما في ذلك
بيان المركز المالي الموحد كما في  1كانون الثاني  2018والبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول .2018
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شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
إن الجدول التالي يبين أثر التطبيق األولي للمعايير الدولية للتقارير المالية باإلضافة الى إعادة عرض البيانات المالية
للسنة المنتهية  31كانون األول :2018
وفقا للمعايير الدولية
للتقارير المالية ووفقا
لتعليمات رئاسة مجلس
الوزراء وهيئة تنظيم قطاع
الطاقة والمعادن
الموجودات
موجودات البنية التحتية وموجودات ثابتة أخرى
موجودات غير ملموسة
موجودات مساهمات المشتركين *
موجودات فلس الريف *
مشاريع تحت التنفيذ
إستثمار في شركة حليفة
موجودات ضريبية مؤجلة
مجموع الموجودات غير المتداولة
مخزون
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح
او الخسارة
ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة
ذمم مشتركين
مدينون
أرصدة مدينة أخرى
النقد في الصندوق ولدى البنوك
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع
احتياطي اجباري
أرباح مدورة
إجمالي حقوق الملكية
حقوق غير المسيطرين
إجمالي حقوق الملكية
المطلوبات
أمانات مساهمات مشتركين
أمانات فلس الريف
التزامات الرخصة /الحكومة – طويلة االجل
قروض تستحق الدفع ألكثر من عام
تأمينات المشتركين
مخصص تعويض نهاية الخدمة
إلتزامات صناديق الموظفين
مجموع المطلوبات غير المتداولة
دائنون
ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة
قروض تستحق الدفع خالل عام
التزامات الرخصة /الحكومة – قصيرة االجل
مخصص ضريبة الدخل
ارصدة دائنة اخرى
قروض تمويل مبيعات
بنوك دائنة
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

إعادة القياس

إعادة عرض

وفقا للمعايير الدولية
للتقارير المالية

358,668,239
31,748,218
165,605,228
21,045,458
6,052,965
1,245,593
7,389,340
591,755,041

)(165,605,228
)(21,045,458
)(186,650,686

-

358,668,239
31,748,218
6,052,965
1,245,593
7,389,340
405,104,355

1,150,447

-

-

1,150,447

1,658,565
497,736
541,779,223
58,263,820
2,730,269
394,320
606,474,380
1,198,229,421

)(9,159,071
)(9,159,071
)(195,809,757

-

1,658,565
497,736
532,620,152
58,263,820
2,730,269
394,320
597,315,309
1,002,419,664

86,080,154
22,996,837
14,413,249
123,490,240
13,746
123,503,986

-

-

86,080,154
22,996,837
14,413,249
123,490,240
13,746
123,503,986

165,605,228
21,045,458
32,419,908
48,543,000
116,760,301
20,254,127
20,010,906
424,638,928

( )165,605,228
()21,045,458
)(186,650,686

-

32,419,908
48,543,000
116,760,301
20,254,127
20,010,906
237,988,242

390,404,524
364,626
1,457,000
5,000,000
3,265,176
8,802,867
72,010,397
168,781,917
650,086,507
1,074,725,435
1,198,229,421

)(9,159,071
)(9,159,071
)(195,809,757
)(195,809,757

-

381,245,453
364,626
1,457,000
5,000,000
3,265,176
8,802,867
72,010,397
168,781,917
640,927,436
878,915,678
1,002,419,664
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شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
تسوية بيان المركز المالي الموحد للسنة المنتهية  1كانون الثاني ( 2018تاريخ االنتقال إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية):
وفقا للمعايير الدولية للتقارير
المالية ووفقا لتعليمات رئاسة
مجلس الوزراء وهيئة تنظيم قطاع
الطاقة والمعادن
الموجودات
موجودات البنية التحتية وموجودات ثابتة أخرى
موجودات غير ملموسة
موجودات مساهمات المشتركين *
موجودات فلس الريف *
مشاريع تحت التنفيذ
إستثمار في شركة حليفة
موجودات ضريبية مؤجلة
مجموع الموجودات غير المتداولة
مخزون
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح
او الخسارة
ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة
ذمم مشتركين
مدينون
أرصدة مدينة أخرى
النقد في الصندوق ولدى البنوك
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع
احتياطي اجباري
أرباح مدورة
إجمالي حقوق الملكية
حقوق غير المسيطرين
أجمالي حقوق الملكية
المطلوبات
أمانات مساهمات مشتركين
أمانات فلس الريف
التزامات الرخصة /الحكومة – طويلة االجل
قروض تستحق الدفع ألكثر من عام
تأمينات المشتركين
مخصص تعويض نهاية الخدمة
إلتزامات صناديق الموظفين
مجموع المطلوبات غير المتداولة
دائنون
ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة
قروض تستحق الدفع خالل عام
التزامات الرخصة /الحكومة – قصيرة االجل
مخصص ضريبة الدخل
ارصدة دائنة اخرى
قروض تمويل مبيعات
بنوك دائنة
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

إعادة القياس

إعادة عرض

وفقا للمعايير الدولية
للتقارير المالية

341,201,648
30,045,657
159,956,189
21,453,215
6,652,950
1,379,984
5,920,302
566,609,945

)(159,956,189
)(21,453,215
)(181,409,404

-

341,201,648
30,045,657
6,652,950
1,379,984
5,920,302
385,200,541

1,335,003

-

-

1,335,003

1,674,065
2,821,197
451,488,036
43,040,768
2,665,049
571,985
503,596,103
1,070,206,048

)(7,986,523
)(7,986,523
)(189,395,927

-

1,674,065
2,821,197
443,501,513
43,040,768
2,665,049
571,985
495,609,580
880,810,121

83,572,965
21,861,867
12,816,777
118,251,609
113,248
118,364,857

-

-

83,572,965
21,861,867
12,816,777
118,251,609
113,248
118,364,857

159,956,189
21,453,215
34,501,437
50,000,000
108,785,375
19,554,127
18,374,138
412,624,481

)(159,956,189
)(21,453,215
)(181,409,404

-

34,501,437
50,000,000
108,785,375
19,554,127
18,374,138
231,215,077

286,200,883
242,933
4,375,000
5,000,000
2,165,274
6,464,259
67,740,133
167,028,228
539,216,710
951,841,191
1,070,206,048

)(7,986,523
)(7,986,523
)(189,395,927
)(189,395,927

-

278,214,360
242,933
4,375,000
5,000,000
2,165,274
6,464,259
67,740,133
167,028,228
531,230,187
762,445,264
880,810,121
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شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
* قامت المجموعة في السنوات السابقة باإلعتراف بموجودات مساهمات المشتركين وموجودات فلس الريف ضمن بيان المركز
المالي الموحد كأصول للشركة تماشيا ً مع قرار رئاسة الوزراء رقم  6189/11/33على الرغم من أن ملكية هذه الموجودات
تعود لحكوم ة المملكة األردنية الهاشمية  ،وقد تم تعديلها ليتماشى مع متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية ضمن الحسابات
المتقابلة خارج بنود المركز المالي الموحد .
 )40احداث الحقة
 تم تأكيد انتشار الفيروس التاجي الجديد (كوفيد )19-عبر مناطق جغرافية متعددة في أوائل عام  ،2020مما تسبب في حالة منعدم اليقين الجوهري في االقتصاد الكلي ،وتعطل األعمال واألنشطة االقتصادية .تعتبر المجموعة أن هذا التفشي حدث ال يدعو
للتعديل بعد تاريخ البيانات المالية الموحدة  .في هذه المرحلة المبكرة ،تعمل المجموعة على تقييم أي أثر مالي محتمل .ستواصل
اإلدارة والمكلفون بالحوكمة مراقبة الوضع وبالتالي إبالغ جميع أصحاب المصالح بمجرد توفر المزيد من المعلومات.
 بموجب قرارات مجلس الوزراء أرقام  2682بتاريخ  19كانون الثاني  2019ورقم  4739بتاريخ  22آيار  2019ورقم 6007بتاريخ  21آب  2019وكتاب هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم  11064/16/2بتاريخ  2كانون األول  ،2019عقدت
الشركة اجتماع مع شركة الكهرباء الوطنية بتاريخ  9شباط  ،2020وتم االتفاق على القيام بتقاص على رصيد فوائد التأخير بين
كل من شركة الكهرباء األردنية وشركة الكهرباء الوطنية بقيمة  19,244,907دينار أردني.
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ملحق رقم :1
أ) صندوق الخدمات الطبية
2019

بالدينار األردني

2018

اإليرادات
مساهمة الشركة
مقتطعات الموظفين
مساهمات الموظفين

2.193.888
675.988
498.662

2,111,307
650,548
508,412

مجموع اإليرادات

3.368.538

3,270,267

المصروفات
(العجز) الفائض للسنة

()3,681,847
()313,309

()3,546,889
()276,622

الفائض المحتفظ به في بداية السنة

6.607.145

6,883,767

الفائض المحتفظ به في نهاية السنة

6.293.836

6,607,145

ب) صندوق إدخار الموظفين
2019

بالدينار األردني

2018

الموجودات
أرصدة قروض اإلسكان
إستثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر
سلف الموظفين

11,643,670

8,882,943

624,335

745,947

12,545,156

12,652,782

مجموع الموجودات

24,813,161

22,281,672

المطلوبات
مدخرات ومخصصات الموظفين
أرباح قيد التوزيع
واردات
احتياطي القيمة العادلة

32,158,586
12,302
545,810
536,965

30,463,826
12,302
450,372
654,478

مجموع المطلوبات

33,253,663

31,580,978

الرصيد في نهاية السنة

8,440,502

9,299,306
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ج) صندوق التأمين الصحي بعد التقاعد
 قامت الشركة بتاريخ  1نيسان  2011بإستحداث نظام صندوق التأمين الصحي لموظفي شركة الكهرباء األردنية بعد التقاعد.2018
2019
اإليرادات
323,291
335,946
مساهمة الشركة
323,291
335,946
مقتطعات الموظفين
118,246
151,390
اشتراكات متقاعدين
158,150
219,467
أخرى
922,978
1,042,749
مجموع اإليرادات
()762,252
)(1,060,097
المصروفات
160,726
()17,348
الفائض للسنة
3,142,879
3,303,606
الفائض المتراكم في بداية السنة
المضاف الى الفائض
3,286,258

الفائض المحتفظ به في نهاية السنة

3,303,605

د) صندوق التأمين على الحياة
2019

2018

بالدينار األردني
اإليرادات
مساهمة الشركة
مقتطعات الموظفين
مجموع اإليرادات

194,098
194,098
388,196

192,092
192,092
384,184

المصروفات
التأمينات المصروفة
الفائض للسنة
الفائض المحتفظ به في بداية السنة

)(396,914
)(8,719
207,945

()313,589
70,595
137,351

الفائض المحتفظ به في نهاية السنة

199,226

207,946

قامت الشركة بتوقيع بوليصة تأمين على الحياة مع الشركة العربية األوروبية للتأمين لنقل مخاطر أي مطالبات إضافية يتعرض
لها الصندوق.
هـ) صندوق التكافل
 قامت الشركة بتاريخ  1آيار  2014بإستحداث نظام صندوق التكافل لموظفي شركة الكهرباء األردنية.2019

بالدينار األردني

2018

اإليرادات
مقتطعات الشركة
مقتطعات الموظفين
شراء اشتراك موظفين
مجموع اإليرادات

638,719
638,719
7,005
1,284,443

522,915
522,915
13,263
1,059,093

المصروفات
تعويض موظفين
)العجز) الفائض للسنة

)(1,575,000
()290,557

()1,325,000
()265,907

الفائض المحتفظ به في بداية السنة
الفائض المحتفظ به في نهاية السنة

592,905
302,348

858,812
592,905
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