
 

 
 
 
 
 

 شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة
 
 المالية قوائمال
 

2014كانون األول  31





 

 جزءاً من هذه القوائم المالية 28الى رقم  1من رقم االيضاحات المرفقة  تعتبر

 شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة
 قائمة المركز المالي 

 2014كانون األول  31كما في 
 
 

 2013  2014 إيضاح الموجودات
 دينـــــار  دينـــــار  

-موجودات غير متداولة       
تممتلكات ومعدا 6ر039ر583 3  4ر571ر255    
73ر124  - 4 ممتلكات غاز   

6ر039ر583   4ر644ر379    
–موجودات متداولة       

3ر850ر287 5 مخزون 3ر822ر138    
1ر505ر901 6 ذمم مدينة 1ر891ر935    

280ر972 7 أرصدة مدينة أخرى 169ر432    
لدى البنوكوأرصدة  نقد 16ر894ر755 8  15ر814ر240    

22ر531ر915   21ر697ر745    
28ر571ر498  مجموع الموجودات 26ر342ر124    

     
     حقوق الملكية والمطلوبات

     
- حقوق الملكية  9    

المدفوع رأس المال 15ر000ر000   15ر000ر000    
5ر196ر974  احتياطي اجباري  5ر075ر579    
1ر756ر117  احتياطي اختياري 1ر513ر327    

3ر145ر875  أرباح مدورة 2ر501ر913    
الملكيةحقوق مجموع  25ر098ر966   24ر090ر819    

     
      -المطلوبات 

     
–مطلوبات غير متداولة       

مكافأة نهاية الخدمة للموظفينمخصص  1ر302ر670 10  1ر051ر391    
1ر597ر745 11 مؤجلة منحإيرادات    - 

2ر900ر415   1ر051ر391    
–مطلوبات متداولة       

293ر685 12 ذمم دائنة 523ر638    
خرىأرصدة دائنة أ 160ر515 13  400ر161    

117ر917 19 مخصص ضريبة الدخل 276ر115    
572ر117    1ر199ر914    

3ر472ر532  مجموع المطلوبات 2ر251ر305    
والمطلوبات الملكيةمجموع حقوق  28ر571ر498   26ر342ر124    



 

 ائم الماليةجزءاً من هذه القو28الى رقم  1من رقم االيضاحات المرفقة  تعتبر

 ساهمة العامة المحدودةشركة البترول الوطنية الم
 الشامل  الدخــل قائمة

 2014كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 
 
 2013  2014 إيضاح 
 دينـــــار  دينـــــار  
     

1ر307ر412 14 حصة الشركة من إيراد الغاز 1ر509ر967    
4ر116ر873 15 تكاليف مستردة 4ر529ر903    

5ر424ر285   6ر039ر870    
     
يرادات أخرىإ 196ر065 16  58ر255    

مؤجلة منحإطفاء إيراد  162ر780     - 
فوائد بنكيإيراد  850ر101   843ر101    

(3ر496ر617) 17 مصاريف تشغيلية (2ر946ر935)    
(1ر509ر657) 18 مصاريف ادارية (1ر325ر249)    

جيوفيزيائيةمصاريف  (24ر263)   (45ر347)    
الصفاويإستكشاف منطقة شرق مصاريف  (64ر339)     - 

(35ر000)  مكافأة أعضاء مجلس االدارة (35ر000)    
(326ر529)  -  مخصص خدمات فنية ومهنية   

(251ر279) 10 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين (254ر479)    
(73ر124) 4 إطفاء ممتلكات غاز (292ر500)    

قبل ضريبة الدخل ربح السنة 1ر178ر952   1ر715ر187    
(170ر805) 19 ضريبة الدخل (351ر972)    
1ر008ر147  ربح السنة 1ر363ر215    

 -  -  بنود الدخل الشامل األخرى 
1ر008ر147  مجموع الدخل الشامل للسنة 1ر363ر215    

     

 فلس/دينــار  فلس/دينــار  
السنة ربح منللسهم  األساسية والمخفضة حصةال  20 067/0   091/0  
 
 
 



 

 ائم الماليةجزءاً من هذه القو28الى رقم  1من رقم االيضاحات المرفقة  تعتبر

 لبترول الوطنية المساهمة العامة المحدودةشركة ا
 ملكيةال التغيرات في حقوق قائمة

  2014كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 
 

 
 رأس المال
 المدفوع

 احتياطي
 جباريإ

 احتياطي
 المجمــوع أرباح مدورة اختياري

 دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار 
2014 -       

 24ر090ر819 2ر501ر913 1ر513ر327 5ر075ر579 15ر000ر000 2014 الثانيكانون  أولفي  الرصيد كما
 1ر008ر147 1ر008ر147 - - - مجموع الدخل الشامل للسنة
 - (364ر185) 242ر790 121ر395 - (9 )إيضاح المحّول الى االحتياطيات

 25ر098ر966 3ر145ر875 1ر756ر117 5ر196ر974 15ر000ر000 2014 األولكانون  31 الرصيد كما في

      
2013 -      

 22ر727ر604 1ر663ر754 1ر163ر290 4ر900ر560 15ر000ر000 2013 الثانيكانون  أولالرصيد كما في 
 1ر363ر215 1ر363ر215 - - - مجموع الدخل الشامل للسنة
 - (525ر056) 350ر037 175ر019 - (9 )إيضاح المحّول الى االحتياطيات

 24ر090ر819 2ر501ر913 1ر513ر327 5ر075ر579 15ر000ر000 2013 األولكانون  31 صيد كما فيالر 

 
 



 

 ائم الماليةجزءاً من هذه القو28الى رقم  1من رقم االيضاحات المرفقة  تعتبر

 شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة
 التدفقات النقديـة قائمة

 2014كانون األول  31 في للسنة المنتهية
 
 
 2013  2014 ايضاح 
 دينـــــار  دينـــــار  

     ليةاألنشطة التشغي
 1ر715ر187  1ر178ر952  قبل ضريبة الدخل ربح السنة

     
     على:تعديالت 

طفاءاتا  1ر016ر153  922ر286  ستهالكات وا 
 (9ر456)  -  ممتلكات ومعدات أرباح بيع

 (843ر101)  (850ر101)  إيراد فوائد بنكية
 -  (162ر780)  مؤجلة منحإيراد إطفاء 

 -  (131ر892)  ة إليهامخصصات إنتفت الحاج
 254ر479  251ر279  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

     
     التغير في رأس المال العامل:

 (37ر995)  (28ر149)  مخزون
 93ر680  386ر034  مم مدينةذ

 35ر155  (54ر 677)  مدينة أخرى أرصدة
 132ر029  (229ر953)  ذمم دائنة

 241ر490  (107ر754)  أرصدة دائنة أخرى
 (432ر736)  (329ر003) 19 ضريبة الدخل المدفوعة

 2ر164ر885  844ر242  صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
     

     األنشطة االستثمارية
 780ر929  793ر238  فوائد بنكية مقبوضة

 (49ر387)  (2ر317ر490)  شراء ممتلكات ومعدات
 13ر600  -  اتبيع ممتلكات ومعد

 745ر142  (1ر524ر252)  من األنشطة االستثمارية )المستخدم في( صافي التدفق النقدي
     

     األنشطة التمويلية
 -  1ر760ر525  مؤجلة منحإيرادات 

 -  1ر760ر525  األنشطة التمويلية منصافي التدفق النقدي 
     

 2ر910ر027  1ر080ر515  وما في حكمه في النقد الزيادة صافي
 12ر904ر213  15ر814ر240  كما في بداية السنة حكمهفي وما نقد ال
 15ر814ر240  16ر894ر755 8 حكمه كما في نهاية السنةفي وما نقد ال
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 شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة
 المالية قوائمإيضاحات حول ال

 2014كانون األول  31
 
 عــام (1)
 

دينار  20ر000ر000برأسمال  1995حزيران  21بتاريخ )"الشركة"( شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة  تأسست
تم تعديل رأس المال عدة مرات وكان آخرها بتاريخ أول  للسهم الواحد،دينار  إسميةسهم بقيمة  20ر000ر000أردني مقسم الى 

راء للحفر محدودة المسؤولية مع شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة ، حيث تم دمج شركة البت2001تشرين الثاني 
بالقيمة الدفترية وتم تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة حسب قانون الشركات حيث أصبح رأس المال المصرح به والمدفوع 

 سهم بقيمة إسمية دينار للسهم الواحد موزع كما يلي: 15ر000ر000
 

    سهم / دينــار       
 
 14ر987ر890 * وزارة المالية/األردن -
 
 12ر110  األردن دبي اإلسالميبنك  -
 
فقد آلت حقوق المؤسسة األردنية لإلستثمار  2008( لسنة 43بناًء على قانون إلغاء قانون المؤسسة األردنية لالستثمار رقم ) *

 في رأسمال الشركة إلى وزارة المالية / األردن.
 

من أهم غايات الشركة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وأية مواد هيدروكربونية أخرى وتجميع ومعالجة وتخزين جميع المواد 
دارة واستثمار موانيء متخصصة لتخزين ونقل ومبادلة النفط والغاز ومشتقاتهما وامتالك وسائط النقل الالزمة،  قامة وا  الهيدروكربونية وا 

ول الخام ومشتقاته داخل المملكة األردنية الهاشمية وخارجها والمساهمة في إنشاء صناعات ذات عالقة والقيام بجميع واالتجار بالبتر 
نشاء مراكز الصيانة والفحص وتقديم جميع أنواع الخدمات المساندة ألعمال الحفر  .أعمال الحفر وا 

 
حقل الريشة )المتواجد في شرق األردن( إلى شركة توليد الكهرباء تقوم الشركة ببيع كامل إنتاجها من الغاز الطبيعي المستخرج من 
 المركزية حسب األسعار التي يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء.

 
وتتطلب هذه القوائم المالية موافقة  ،2015شباط  2القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ  إقرارتم 

 .للمساهمينالهيئة العامة 
 

 - 2010( لسنة 1قانون تصديق إتفاقية االمتياز رقم )
 

قانون تصديق اتفاقية االمتياز المعقودة بين حكومة المملكة  2010( لسنة 1القانون رقم ) 2010كانون الثاني  3بتاريخ  صدر
"( ويشار الى BPيشن اوبريتنج كومباني لمتد )"األردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة  وبي بيه اكسبلور 

 فيما بعد بصاحب االمتياز منفردين ومجتمعين وخلفاؤهما والمحال اليها وذلك حسب مرحلة المشروع وكمية االنتاج. BPالشركة و
 

 فيما يلي أهم بنود اإلتفاقية:
 
 م. إضافة الى المدد القانونية بموجب القانون.1996تمنح الحكومة لصاحب االمتياز امتيازا" لمدة خمسين سنة يبدأ من سنة  -
 
من الرسوم الجمركية وأي رسوم وضرائب أخرى بما فيها الضريبة ه والمقاولون الفرعيون العاملون معصاحب االمتياز عفى ي -

يع العامة على المبيعات والضريبة الخاصة على المبيعات وأي بدالت جمركية أخرى ورسوم طوابع الواردات على جم
 مستورداتها الالزمة ألعمال التنقيب واستخراج البترول شريطة استعمالها في العمليات البترولية.
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 - BPإنسحاب شركة 

 
لم تجد نتيجة حفر البئرين في حقل الريشة من الناحية الفنية واإلقتصادية أهدافا" كافية   بأنها BPأعلنت شركة  2014في بداية عام 

بتاريخ  BP0004/2014كتابها رقم والشركة قرارها بإلنسحاب بموجب  الحكومة BPاإلمتياز، وقد أبلغت شركة لإلستمرار في إتفاقية 
وتسليم كافة العمليات البترولية بشكل آمن وفعال بإلضافة إلى كافة البيانات المتعلقة بها الى الشركة .  2014كانون الثاني  15

التسليم التى تتعلق ببرنامج اإلستكشاف والتقييم وأن تحيل حصتها في اإلمتياز إلى  على نفقتها بالقيام بأعمال  BPوتلتزم شركة 
 من إتفاقية تنفيذ إمتياز الريشة. 1-3الشركة بدون أي مقابل عمال" بأحكام المادة 

 
 مرحلة االستكشاف والتقييم من ثالث الى خمس سنوات -
 

مليون قدم مكعب قياسي في اليوم او  50ل المنتج من منطقة االمتياز حتى تعنى الفقرات الالحقة باالنتاج الحالي ويقصد به البترو 
 مايعادله.

 
٪ من اجمالي كمية 60البترول الوطنية ويكون من حقها أن تأخذ وتتصرف بحرية بكمية من البترول في كل سنة تعادل  شركةتمتلك 

دمة في العمليات البترولية في تلك السنة )"بترول كلفة اإلنتاج اإلنتاج الحالي المنتج والمحتفظ بها من منطقة االمتياز وغير المستخ
 الحالية"( لغرض استرداد جميع التكاليف والنفقات المتكبدة فيما يتعلق بالعمليات البترولية ذات الصلة باإلنتاج الحالي )"كلف اإلنتاج

 الحالية"(.
 

رية بإجمالي كمية اإلنتاج الحالي المنتج والمحتفظ بها من منطقة تمتلك شركة البترول الوطنية ويكون من حقها ان تأخذ وتتصرف بح
االمتياز في السنة التقويمية وغير المستخدمة في العمليات البترولية والمتبقية بعد خصم إجمالي كمية بترول كلفة اإلنتاج الحالية 

تم تقاسمها بين الحكومة وصاحب االمتياز بنسبة )"بترول ربح اإلنتاج الحالي"(. وتخصص عوائد بيع بترول ربح اإلنتاج الحالي وي
 ٪ للشركة.50٪ للحكومة و50
 

د تنص االتفاقية على أنه عندما تزيد كلف اإلنتاج الحالي في سنة تقويمية عن قيمة بترول كلفة اإلنتاج الحالية، يتم ترحيل المبلغ الزائ
حقة حتى تاريخ سريان فترة التطوير وتعامل على أنها متكبدة في من كلف االنتاج الحالي لالسترداد في تلك السنة أو السنوات الال

 تلك السنة الالحقة. وتجنبًا للشك، لن يتم ترحيل اي كلف إنتاج حالية غير مستردة متبقية في نهاية فترة االستكشاف والتقييم لالسترداد
 في فترة التطوير واالنتاج.

 
بترول كلفة اإلنتاج الحالية عن قيمة كلف اإلنتاج الحالية، يتم اقتسام مثل هذه القيمة  تنص االتفاقية أيضًا على أنه عندما تزيد قيمة
 ٪ للشركة.50٪ للحكومة و50الزائدة من بترول كلفة االنتاج الحالية بنسبة 

 
تقييم والذي يزيد عن تعنى الفقرات الالحقة باالنتاج االضافي ويقصد به البترول المنتج من منطقة االمتياز خالل فترة االستكشاف وال

 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم او مايعادله. 50
 

٪ من اجمالي كمية االنتاج 60يتملك صاحب االمتياز ويحق له ان ياخذ ويتصرف بحرية في كمية من البترول في كل سنة تعادل 
ج االضافي في تلك السنة )"بترول كلفة االضافي المنتجة والمحتفظ بها من منطقة االمتياز وغير المستخدمة في عمليات االنتا

االنتاج االضافي"( لغرض استرداد جميع الكلف والنفقات المتكبدة فيما يتعلق بجميع العمليات البترولية ذات الصلة ببرنامج 
 االستكشاف والتقييم واالنتاج االضافي في تلك السنة )"الكلف االضافية"(.
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ويتصرف بحرية في اجمالي كمية االنتاج االضافي المنتج والمحتفظ به في سنة من منطقة  يتملك صاحب االمتياز ويحق له ان يأخذ

االمتياز وغير المستخدمة في العمليات البترولية الباقي بعد خصم اجمالي كمية بترول كلفة االنتاج االضافي )"بترول الربح 
٪ 50٪ الى الحكومة و 50الحكومة وصاحب االمتياز بنسبة  االضافي"(. توزع عوائد بيع بترول الربح االضافي ويتم تقاسمها بين

 الى صاحب االمتياز.
 

الى المدى الذي تزيد فيه الكلف االضافية في أي سنة عن قيمة بترول كلفة االنتاج االضافي، يتم ترحيل قيمة تلك الكلف االضافية 
بدة في تلك السنة او السنوات الالحقة الى ان يتم استردادها لالسترداد في السنة الالحقة او السنوات الالحقة وتعامل على انها متك

 بالكامل.
 

الى المدى الذي تزيد فيه قيمة جميع بترول كلف االنتاج االضافية عن قيمة الكلف االضافية، فان تلك القيمة الزائدة عن بترول كلفة 
 لصاحب االمتياز. ٪50٪ للحكومة و50االنتاج االضافية تقتسم بنسبة 

 
 2014( لسنة 14ن تصديق إتفاقية المشاركة في اإلنتاج لإلستكشاف في منطقة شرق الصفاوي رقم )قانو
 

قانون تصديق إتفاقية المشاركة في اإلنتاج لإلستكشاف عن البترول  2014( لسنة 14القانون رقم ) 2014نيسان  1بتاريخ  صدر
نتاجه ة لطة المصادر الطبيعية وخلفها القانوني وزارة الطاقة والثروة المعدنيفي منطقة شرق الصفاوي بين س وتقييم إكتشافه وتطويره وا 
  .المساهمة العامة المحدودةوشركة البترول الوطنية في المملكة اإلردنية الهاشمية 

 
 :فيما يلي أهم بنود اإلتفاقية

 
لتزامات اإلنفاقاالستكشاف والتقييم والتطوير و  أعمال  ا 

 
وافق تعلى شروط هذه اإلتفاقية  بناءً  .2014نيسان  16يومًا من تاريخ النفاذ  90عمليات خالل تسعين يترتب على الشركة أن تبدأ ال

 نفق مبلغًا ال يقل عن المبالغ المحددة أدناه في تنفيذ هذاتأن  هاوتلتزم الشركة بالقيام بالحد االدنى المذكور أدناه من اإللتزامات وعلي
 .ستكشافاالل العمل وأثناء كل مرحلة من مراح

 
  سنواتثالثة مرحلة االستكشاف األولى 

 
عادة خالل مرحلة  االستكشاف األولى على الشركة القيام بتنفيذ برنامج اإلستكشاف والمتضمن حفر بئرين إستكشافيين اجباريين وا 

ر والفحص والتحليل لآلبار ن دوالر أمريكي على التخطيط والحفييسبعة مال نفق ما ال يقل عنتالدخول الى بئر محفورة واحدة  وأن 
 .المحفورة

 
عطى الشركة الخيار لإلنسحاب من العمل في نهاية السنة تومع ذلك، يسمح للشركة وحسب تقديرها تنفيذ العمل على أساس سنوي و 

قرار التوقف يوم من  30شريطة انجاز العمل المتفق عليه خالل تلك السنة، على ان ترسل الى وزارة الطاقة والثروة المعدنية قبل 
 .اشعارًا بذلك مع تقرير فني يبين سبب اتخاذ قرار االنسحاب

 
 تقخفأفي حال و  .كيلومتر طولي من المسوحات الزلزالية ثنائية األبعاد 100باإلضافة إلى قيام الشركة بإعادة معالجة لما مجموعه 

روة المعدنية إعطاء الشركة إنذارًا بالخرق األساسي لإلتفاقية الشركة في حفر هذين البئرين خالل المرحلة األولى على وزارة الطاقة والث
دوالر  1ر000ر000وفي حالة عدم تمكن الشركة من تصويب الوضع فان الشركة تفقد الحق في كفالة حسن التنفيذ والبالغة 

 .يريكأم
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  نية الثانية )االختيارية( لمدة سنتالمرحلة االستكشافي
 

باالضافة الى مسوحات زلزالية. وعلى الشركة أن  /تائج المرحلة األولى، تتضمن حفر بئر استكشافيالمرحلة الثانية تتوقف على ن
دوالر أمريكي على التخطيط والحفر والفحص والتحليل لآلبار. باإلضافة إلى إجراء خمسمائة الف  ماليين عشرة نفق ما ال يقل عن ت

  .عبخمسمائة كيلومتر مر  مساحته لما (3D seismic survey) مسوحات زلزالية ثالثية االبعاد
 

إذا اختارت الشركة االستمرار في عمليات االستكشاف خالل المرحلة الثانية )لمدة سنتين( عليها أن تحفر بئر واحدة ويجب أن تكون 
ة ئماليين وخمسما عشرة دة( وعليها أن تنفق ما ال يقل عنهذه البئر تنقيبية وتقييمية وتطويرية )ليس إعادة دخول لثقب بئر موجو 

ذا أخفقت الشركة في حفر هذه البئر خالل مرحلة  .الف دوالر أمريكي على أعمال التخطيط والحفر واإلختبار والتحليل لهذه اآلبار وا 
 .عندها تفقد الشركة الحق في كفالة حسن التنفيذ التي قيمتها مليون دوالر أمريكي االستكشاف الثانية

 
األعمال الملتزم بها الموصوفة أعاله خالل أية مرحلة من مراحل االستكشاف يعفى الشركة من شرط إنفاق إن إنجاز الحد االدنى من 

االستكشاف ال يعفى  مراحل الحد االدنى الملتزم به خالل تلك المرحلة. لكن تنفيذ الشركة إللتزام بإنفاق الحد االدنى في أي مرحلة من
 .ى من األعمال الموصوفة أعاله لتلك المرحلةالشركة من شرط القيام بتنفيذ الحد االدن

 
سنة  35سنة من تاريخ االعالن عن هذا اإلكتشاف التجاري للنفط و 25ة اإلنتاج لكل إكتشاف تجارييكون إجمالي فترة التطوير وفتر 

 .للغاز
 

م وضرائب أخرى بما فيها الضريبة تعفى الشركة ومقاوليها الفرعيين عند تنفيذها العمليات البترولية من الرسوم الجمركية وأي رسو 
العامة على المبيعات بواقع الصفر والضريبة الخاصة على المبيعات وأي بدالت جمركية أخرى ورسوم طوابع الواردات على جميع 

 .مستورداتها الالزمة ألعمال التنقيب واستخراج البترول شريطة استعمالها في العمليات البترولية
 

 فقات والمشاركة في اإلنتاجإسترداد التكاليف والن
 

من التكاليف المقرة من البترول المخصص إلسترداد الكلفة ويجب أن يخضع إسترداد هذه التكاليف  ٪100يحق للشركة أن تسترد 
 ٪60كحد أدنى للحكومة و   ٪40وليتم تقاسم اإلنتاج بعد إسترداد الكلفة  بنسبة ، سنويا   من اإلنتاج الكلي ٪50 أو ٪70لسقف 

هي نفس النسبة المطبقة على برميل البترول  قسمة الربح للغاز المنتج تجارياً  تكون نسبة و برميل يومياً  10ر000حدود بشركة و لل
برميل  10ر000الف قدم مكعب من الغاز، وعندما تزيد الكمية عن  5ر6والتحويل المستخدم هو برميل واحد من البترول يعادل 

إلى نسبة  له بحيث تصل حصة الحكومة تصاعدياً المتفق عليه والذي تترواح نسبة التقاسم من خال يتم التقاسم حسب الجدول يومياً 
 .من اإلنتاج 70٪
 
 
 السياسات المحاسبية (2)
 

 -أسس إعداد القوائم المالية 
 

 تم إعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ الكلفة التاريخية.
 

 .الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية رير المالية الدوليةتم إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير التقا
 

 إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة.
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 - التغيرات في السياسات المحاسبية

 
تتفق مع تلك التي اتبعت في  2014كانون األول  31للسنة المنتهية في إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية 

التالية على معايير التقارير المالية  التفسيراتو  إعداد القوائم المالية للسنة المالية السابقة باستثناء أن الشركة قامت بتطبيق التعديالت
 :2014الدولية  إبتداء من أول كانون الثاني 

 

( ومعيار المحاسبة 12( ومعيار التقارير المالية الدولي رقم )10لتقارير المالية الدولي رقم )تعديالت على معيار ا -ستثماراال اتشرك
 (27الدولي رقم )

توضح هذه التعديالت اإلستثناء من متطلبات التوحيد للمنشآت التي ينطبق عليها تعريف شركة استثمار حسب معيار التقارير المالية 
 زم الشركة األم تسجيل الشركات التابعة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.(. هذا اإلستثناء يل10الدولي رقم )

 
 ( تقاص الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تعديالت(32معيار المحاسبة الدولي رقم )

يالت أيضًا تطبيق آلية توضح هذه التعديالت ما ورد في المعيار والمتعلقة بوجود حق قانوني ملزم بإجراء التقاص، توضح التعد
 التقاص ألنظمة التسوية والتي تطبق آليات التسوية اإلجمالية التي ال تحدث جميعًا بنفس الوقت.

 
الصادر عن لجنة تفسيرات التقارير  21الضرائب )التفسير رقم  –الصادر عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية  21التفسير رقم 

 المالية الدولية(

الصادر عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية أن المنشأة تقوم بتثبيت التزام عن ضريبة ما عند إجراء  21لتفسير رقم يوضح ا
نشاط يستدعي السداد، كما حددتها التشريعات ذات العالقة. يوضح التفسير كذلك أنه يتم تسجيل االلتزام على فترات فقط إذا كان 

قد حصل خالل فترة من الزمن كما حددتها التشريعات ذات العالقة. بالنسبة للضريبة التي تنشأ عند  النشاط الذي يستدعي السداد
بلوغ الحد األدنى لمستوى السداد، يوضح التفسير أنه ال يتم االعتراف بأي التزام قبل الوصول إلى الحد األدنى من مستوى السداد 

 المحدد.
 

تدني قيمة الموجودات  36التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  –ودات غير المالية إفصاحات المبالغ القابلة للتحصيل للموج
 المالية

)قياس القيمة العادلة( حول اإلفصاحات  13مقصودة لمعيار إعداد التقارير المالية الدولي رقم التزيل هذه التعديالت التبعات غير 
)تدني قيمة الموجودات(. باإلضافة إلى ذلك، تتطلب هذه التعديالت إفصاح حول  36المطلوبة بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

المبالغ القابلة للتحصيل للموجودات أو وحدات توليد النقد التي تم تثبيت خسائر االنخفاض في القيمة المتعلقة بها أو عكسها خالل 
 الفترة.

 
 .للشركةالمركز المالي أو األداء المالي لم ينتج عن تطبيق هذه التعديالت والتفسيرات أي أثر على 

 

 -استخدام التقديرات 
 

إن إعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة الشركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر على مبالغ الموجودات 
ات تؤثر أيضا على اإليرادات والمصاريف والمطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة.  إن هذه التقديرات واالجتهاد

والمخصصات وبشكل خاص يتطلب من إدارة الشركة القيام بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ وأوقات التدفقات النقدية المستقبلية 
عوامل متعددة لها الناجمة عن اوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل.  إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات و 

ن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات في المستقبل في أوضاع  درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وا 
 وظروف تلك المخصصات.
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 - ممتلكات ومعدات
 

 ني في القيمة.وأي مخصص مقابل التدالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم ب الممتلكات والمعداتتظهر 
 

 تم تقدير نسب االستهالك بناًء على األعمار اإلنتاجية التالية:وي القسط الثابتباستخدام طريقة يحتسب االستهالك 
 

       ٪  
نشاءات  15-2 أبنية وا 
 15 محطات اإلنتاج

 10 حفارات
 10 مخيمات

 15-10 ورش ومختبرات  
 20 تصاالتاإلأنظمة 

 15 آليات ومركبات
 15 يةمعدات مكتب

 10 أثاث ومفروشات
 

عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من الممتلكات والمعدات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها الى القيمة 
 الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل الشامل.

 
تأكد من أن طريقة وفترة االستهالك تتناسب مع المنافع االقتصادية يتم مراجعة العمر االنتاجي وطريقة االستهالك بشكل دوري لل

 المتوقعة من الممتلكات والمعدات.
 

يتم احتساب النفقات المتكبدة الستبدال أي من مكونات الممتلكات والمعدات كبند منفصل ويتم رسملته كما يتم شطب المبالغ الدفترية 
زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية المتعلقة بالممتلكات والمعدات.  الالحقة فقط عند  ألي جزء مستبدل. يتم رسملة النفقات األخرى

 يتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل الشامل كمصروف.
 

 - مخزون
 

إليصال البضاعة  تظهر البضاعة بسعر الكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل.  تمثل تكاليف البضاعة جميع المصاريف المتكبدة
 الى موقعها ووضعها الحالي وتحدد الكلفة بإتباع متوسط الكلفة المرجح.

 
 - ذمم مدينة

 
يتم تكوين مخصص للذمم المشكوك  تدرج الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي بعد تنزيل مخصص لقاء المبالغ المقدر عدم تحصيلها.

 ير الى احتمالية عدم التمكن من تحصيل الذمم المدينة.يشموضوعي  في تحصيلها عندما يكون هنالك دليل
 

 -النقد وما في حكمه 
 

قائمة التدفقات النقدية فإن النقد وما في حكمه يشتمل على النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل إعداد لغرض 
 بنوك الدائنة.والتي لديها تواريخ استحقاق ثالثة اشهر او اقل بعد تنزيل ارصدة ال

 
 -ذمم دائنة ومستحقات

 
يتم اثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع او الخدمات المستلمة سواء تمت او لم تتم المطالبة بها من قبل 

 المورد.
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 – مؤجلةال نحمال
 

تقوم  .الحصول عليهاو  حالمن تلك طلباتاللتزام بمتدرتها باكد الشركة من قأفي حال ت يراد مؤجلأك المقدمهيتم االعتراف بالمنح 
 .التي تتكبد فيها الشركة مصاريف متعلقة بالمنحة فترةلعلى مدى اقائمة الدخل الشامل ح في لشركة باألعتراف بأيراد تلك المنا
 

 -مخصصات 
 

يتم اإلعتراف بالمخصصات عندما يكون على الشركة التزام )قانوني او فعلي( ناتج عن حدث سابق، وان تسديد اإللتزامات محتمل 
 ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.

 

 -نهاية الخدمة للموظفين مكافأة مخصص 
 

يتم تسجيل اإللتزام على  .سنة 15في الشركة عن للموظفين الذين زادت مدة خدمتهم تقوم الشركة بإحتساب مخصص نهاية الخدمة 
 .للتدفقات النقدية المستقبلية وباستخدام معدل فائدة تمثل معدالت الفائدة على السندات الحكوميةأساس القيمة الحالية 

 
 -اإليرادات 

 
صدار  التوريدق حصة الشركة من إيرادات مبيعات الغاز عند ياإلمتياز يتم تحق اتفاقيةبموجب   للعميل. الفاتورةوا 

 
 يتم تحقق إيرادات الفوائد البنكية وفقًا لمبدأ اإلستحقاق.

 
 -تكاليف التنقيب والتخمين )التثمين( 

 
 يتم معالجة تكاليف التنقيب والتخمين بإتباع طريقة "الجهود الناجحة"، والتي تنص على ما يلي:

 
ف حفــر اآلبــار اإلستكشــافية والتقيــيم تصــبح تكــاليف رأســمالية بشــكل إن جميــع التكــاليف المتعلقــة بالحصــول علــى حــق التنقيــب وتكــالي

   .غير ملموسة كموجوداتمبدئي 
 

الجيولوجيـة والجيوفيزيائيـة والتكـاليف األخـرى غيـر  الدراسـاتتكـاليف و المعلومـات الزلزاليـة العامـة  عنيتم تحميل التكاليف اإلستكشافية 
 .في السنة التي تنشأ فيهاالشامل الدخل  قائمة إلىستكشاف معينة االمحددة على منطقة 

 
 يـتم تحميلهـا علـى قائمـة الـدخل بئـرجميـع التكـاليف المتعلقـة بهـذا ال فإنعند نهاية التقييم،  ةغير ناجح بئراذا تبين نتيجة التنقيب أن ال

رسـملة هـذه التكـاليف  فتتمناجح وتجاري،  بئرإذا تبين نتيجة التنقيب أن ال امافي السنة التي تم التوصل فيها الى هذه القناعة،  الشامل
 بئر.بحيث يتم اطفاؤها على العمر االنتاجي للغاز كممتلكات 

 
 -ضريبة الدخل 

 
( لسنة 1وقانون اإلمتياز رقم ) 2009لسنة  (28المؤقت رقم ) تقوم الشركة بأخذ مخصص لضريبة الدخل وفقًا لقانون ضريبة الدخل

( حيث ينص هذا المعيار على تسجيل الضريبة المؤجلة الناتجة عن الفرق ما بين 12ولي رقم )، ووفقًا لمعيار المحاسبة الد2010
   .القيمة المحاسبية والضريبية للموجودات والمطلوبات

 
 العمالت االجنبية 

 
ل يتحـو يتم ت، كما إجراء المعامالفي تاريخ بأسعار الصرف السائدة خالل السنة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية  يتم تسجيل

. تدرج جميع الفروقات بتاريخ قائمة المركز الماليالموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة 
 قائمة الدخل الشامل.الناتجة عن عمليات التحويل ضمن 
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 ممتلكات ومعدات (3)
 

 أرض 
  مبنى اإلدارة

 أبنية
نشاءات   وا 

 محطات
إلنتاجا   مخيمـات  حـفارات  

 ورش
  ومختبرات

 أنظمة
 اإلتصاالت

 آليات 
  ومركبات

 معدات
  مكتبية

 أثاث
 المجموع  ومفروشات

 دينــــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينــــار  دينــــار  دينــــار  دينـــار 2014
-الكلفة                        

2014 الرصيد كما في أول كانون الثاني 234ر635  2ر008ر114   9ر001ر892   7ر368ر335   322ر038   432ر115   25ر616   575ر305   261ر862   63ر912   20ر293ر824    
1ر847ر040  -  - اضافات  330ر316   7ر660   107ر712  -  -   20ر622   4ر140   2ر317ر490    

2014 كانون األول 31الرصيد كما في  234ر635  2ر008ر114   10ر848ر932   7ر698ر651   329ر698   432ر115   25ر616   683ر017   282ر484   68ر052   22ر611ر314    
                      

- المتراكم اإلستهالك                       

2014الرصيد كما في أول كانون الثاني  1ر151ر136  -  8ر257ر882   4ر895ر749   310ر013   431ر918   25ر614   472ر493   133ر040   44ر724   15ر722ر569    

43ر599  - استهالك السنة  271ر046   440ر267   2ر168   44ر102  -  137   43ر533   4ر310   849ر162    

2014كانون األول  31الرصيد كما في  1ر194ر735  -  8ر528ر928   5ر336ر016   312ر181   432ر055   25ر614   516ر595   176ر573   49ر034   16ر571ر731    
                      

 –الدفترية صافي القيمة 
 

2014كانون األول  31كما في  234ر635  813ر379   2ر320ر004   2ر362ر635   17ر517     60  2 

 

166ر422 105ر911   19ر018   6ر039ر583    
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 أرض 

  مبنى اإلدارة

 أبنية
نشاءات   وا 

 محطات
  مخيمـات  حـفارات  اإلنتاج

 ورش
  ومختبرات

 أنظمة
 اإلتصاالت

 آليات 
  ومركبات

 معدات
  مكتبية

 أثاث
 المجموع  ومفروشات

 دينــــار  دينــــار  دينــــار  دينــــار  دينــــار  دينــــار  دينــــار  دينــــار  دينــــار  دينــــار  دينــــار 3201
                      -الكلفة 
234ر635 2013 يد كما في أول كانون الثانيالرص 2ر008ر114   8ر140ر077   5ر568ر824   313ر429   432ر115   25ر616   594ر805   237ر362   61ر408   17ر616ر385    

13ر774  -  -  - اضافات  8ر609   24ر500  -  -  -   2ر504   49ر387    
861ر815  -  - المحول من المخرون 1ر785ر737   2ر647ر552  -  -  -  -  -  -    

(19ر500)  -  -  -  -  -  -  - استبعادات  (19ر500)  -  -    

234ر635 2013كانون األول  31الرصيد كما في  2ر008ر114   9ر001ر892   7ر368ر335   322ر038  432ر115   25ر616   575ر305   261ر862   63ر912   20ر293ر824    
                      

                      - مالمتراك اإلستهالك

1ر100ر862  - 2013الرصيد كما في أول كانون الثاني  8ر117ر728   4ر447ر651   308ر542   431ر712   25ر614   452ر506   90ر204   39ر453   15ر014ر272    
50ر274  - استهالك السنة  140ر154   448ر098   1ر471   35ر343  -  206   42ر836   5ر271   723ر653    

(15ر356)  -  -  -  -  -  -  - عادات استب (15ر356)  -  -    

1ر151ر136  - 2013كانون األول   31الرصيد كما في 8ر257ر882   4ر895ر749   310ر013   431ر918   25ر614   472ر493   133ر040   44ر724   15ر722ر569    
                      

  - الدفتريةصافي القيمة 
 

234ر635 2013ل كانون األو  31كما في  856ر978   744ر010   2ر472ر586   12ر025   102ر812  2  197   128ر822   19ر188   4ر571ر255    
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 ممتلكات غـاز (4)
 2014  2013 
 دينـــــار  دينـــــار 

    
(45تكاليف آبار غاز منتجة )بئر  1ر462ر508  1ر462ر508    

(1ر462ر508) ينزل: اإلطفاء المتراكم (1ر389ر384)    
73ر124  -   

 
 كانون األول: 31فيما يلي الحركة على اإلطفاء المتراكم كما في 

 2014  2013 
 دينـــــار  دينـــــار 

    
 1ر096ر884  1ر389ر384 الرصيد في بداية السنة

 292ر500  73ر124 إطفاء السنة
 1ر389ر384  1ر462ر508 الرصيد في نهاية السنة

 
 
 مخزون (5)
 2014  2013 
 دينـــــار  دينـــــار 

    
محطة الغاز قطع غيار ولوازم 941ر155  939ر917    

4ر359ر132 قطع غيار ولوازم اآلبار والحفارات 4ر332ر221    
5ر300ر287  5ر272ر138    
    

(1ر450ر000) مخصص قطع غيار ولوازم بطيئة الحركة (1ر450ر000)    
3ر850ر287  3ر822ر138    
 

دينار من لوازم محطات اإلنتاج والحفارات إلى الممتلكات والمعدات وفقًا  2ر647ر552ويل ماقيمته حبت 2013لشركة خالل سنة قامت ا
 والمعدات".والمنشآت "الممتلكات  16لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 
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 ذمم مدينــة (6)
 2014  2013 
     دينـــــار  دينـــــار 

(22لكهرباء المركزية )إيضاح شركة توليد ا 1ر464ر528  1ر860ر996    
927ر340 شركة ترانس جلوبال 927ر340    

87ر595 أخــرى 77ر161    
2ر479ر463  2ر865ر497    

مخصص ذمم مشكوك في تحصيلهاينزل:  (973ر562)  (973ر562)    
1ر505ر901  1ر891ر935    

 
 .2013و 2014كانون األول  31ار كما في دين 973ر562الذمم المشكوك في تحصيلها قيمة بلغت 

 
 كانون األول:  31فيما يلي جدول أعمار الذمم غير المشكوك في تحصيلها كما في 

 

 

الذمم غير 
المستحقة وغير 
المشكوك في 
 تحصيلها

 

الذمم المستحقة 
وغير المشكوك 
  في تحصيلها

 المجموع  يوم 30- 1  
 دينـــــار  دينـــــار  دينـــــار 

      
932ر680 2014 573ر221   1ر505ر901    
1ر263ر467 2013 628ر468   1ر891ر935    

 
 حصــول علــى ضــماناتفـي تقــدير إدارة الشــركة فإنــه مــن المتوقــع تحصـيل الــذمم غيــر المشــكوك فــي تحصــيلها بالكامـل. ال تقــوم الشــركة بال

 .مقابل هذه الذمم
 
 
 أرصدة مدينة أخرى (7)
 2014  2013 
ــاردينـــ   دينـــــار  
    

119ر035 إيرادات فوائد مستحقة 62ر172    
21ر959 مصاريف مدفوعة مقدماً  20ر807    

39ر662 أمانات ضريبة الدخل والمبيعات 42ر607    
68ر706 تأمينات مستردة 18ر750    

31ر610 أخــرى 25ر096    
280ر972  169ر432    



 مة العامة المحدودةشركة البترول الوطنية المساه

 إيضاحات حول القوائم المالية

  2014كانون األول  31
 

- 12- 

 
 البنوكوأرصدة لدى نقد  (8)
 2014  2013 
 دينـــــار  دينـــــار 
    

 15ر199ر048  16ر688ر341 ودائع ألجل *
 615ر192  206ر414 ودائع تحت الطلب **

 15ر814ر240  16ر894ر755 
 
 .٪4ر75الى  ٪4شهر وتحمل معدل فائدة ما بين يتم ربط الودائع ألجل لمدة ال تزيد عن ثالثة أ * 
 .٪2ر5الى  ٪1اح ما بين الودائع تحت الطلب فائدة تترو  تحمل **
 
 
 الملكيةحقوق  (9)
 
 - رأس المال -
 

سهم بقيمة إسـمية دينـار للسـهم الواحـد  15ر000ر000دينار مقسم الى  15ر000ر000المدفوع المصرح به و يبلغ رأسمال الشركة 
 .2013كانون األول  31كما في 

 
 -حتياطي إجباري ا -
 

٪ وهو غير قابل للتوزيـع 10خالل السنوات بنسبة السنوية قبل ضريبة الدخل رباح األ صافي ما تم تحويله من البنديمثل رصيد هذا 
االسـتمرار فـي اقتطـاع هـذه النسـبة السـنوية الـى ان يبلـغ هـذا االحتيـاطي علـى الهيئة العامة للشـركة هذا وقد وافقت  .على المساهمين

 .ما يعادل مقدار راس مال الشركة المصرح به
 
 - اختياري احتياطي -

 

 مجلـس لقـرار وفقـاً كحـد اعلـى وذلـك  ٪20 بنسـبةالسـنوية قبـل ضـريبة الـدخل األربـاح  صـافي ما تم تحويله من البندثل رصيد هذا يم
 .المساهمين على للتوزيع قابل وهو الشركة إدارة
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 نهاية الخدمة للموظفينمكافأة مخصص  (10)
 

 إن الحركة على مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين كما يلي:
 2014  2013 
 دينـــــار  دينـــــار 
    

 796ر912  1ر051ر391 الرصيد كما في أول كانون الثاني
 254ر479  251ر279 المخصص خالل السنة

 1ر051ر391  1ر302ر670 كانون األول 31الرصيد كما في 
 

المماثلة  ٪6ر5ريخ القوائم المالية باستخدام نسبة خصم تم تحديد قيمة المخصص على أساس القيمة الحالية لقيمة اإللتزام اإلجمالية بتا
 لنسبة الفائدة على السندات الحكومية.

 
 
 ايرادات منح مؤجلة (11)
 

لتمويل شراء ضاغطات غازيه خالل العام على ان يتم  BPدينار مقدمة من شركة  1ر760ر525يمثل هذا الرصيد منحة بقيمة 
 على مدى العمر اإلنتاجي لتلك الضاغطات.  تصنيفها كإيراد مؤجل يتم االعتراف به

 
 
 ذمم دائنة (21)
 2014  2013 
 دينـــــار  دينـــــار 

    
(22ذمة وزارة المالية )إيضاح  260ر008  372ر199    

33ر677 أخـرى 151ر439    
293ر685  523ر638    

 
 
 أرصدة دائنة أخرى (31)
 2014  2013 
 دينـــــار  دينـــــار 
    

22ر407 مخصصات متنوعة 348ر936    
35ر000 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 35ر000    

103ر108 مصاريف مستحقة 16ر225    
160ر515  400ر161    
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 حصة الشركة من إيراد الغاز (41)
 2014  2013 
 دينـــــار  دينـــــار 

    
سنةإجمالي إيراد الغاز خالل ال 6ر537ر060  7ر549ر837    

استرداد تكاليف عمليات بترولية ينزل: (4ر116ر873)  (4ر529ر903)    
(1ينزل: حصة حكومة المملكة األردنية الهاشمية )إيضاح  (1ر112ر775)  (1ر509ر967)    

1ر307ر412  1ر509ر967    
 
 
 تكاليف العمليات البترولية القابلة لالسترداد (51)
 
لف العمليات البترولية والمشكلة من قبل وزير الطاقة والثروة المعدنية باعتماد كلف قامت لجنة اعتماد التكاليف الخاضعة السترداد ك -

دينار  54ر908ر961حيث تمت المصادقة على مبلغ  2013كانون األول  31ولغاية  2002العمليات البترولية للفترة من أول أيار 
دينار  5ر437ر738دينار و 4ر909ر185و 4ر529ر903و 4ر116ر873 ككلف عمليات قابلة لالسترداد، تم استرداد مبلغ

، على 2005و 2010و 2011و 2012و 2013و 2014 دينار منها خالل األعوام 1ر769ر570دينار و 5ر538ر635و
كانون األول  31دينار كما في  28ر607ر057التوالي، وبذلك فإن الرصيد المدور والموافق عليه من قبل اللجنة المشكلة يبلغ 

2014. 
 
 3ر483ر895والبالغة  2014 ايلول 30ولغاية  2014كانون الثاني  أولمراجعة كلف العمليات البترولية للفترة من للجنة بقامت ا -

 .هذا ولم تصدر اللجنة تقريرها حتى تاريخ القوائم المالية دينار
 
والبالغة  2014كانون األول  31ولغاية  2014تشرين االول  أوللم تقم اللجنة بمراجعة كلف العمليات البترولية للفترة من  -

 دينار. 1ر546ر642
 
 
 إيرادات أخرى (61)
 
 2014  2013 
 دينـــــار  دينـــــار 
    

131رBP 892عكس مخصص إلتزامت خدمات تدقيق وفنية    - 
9ر456  - ايراد بيع ممتلكات ومعدات  
51ر986 إيراد تأجير معدات الحفر   - 

12ر187 أخرى 48ر799    
196ر065  58ر255    
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 مصاريف تشغيلية (71)
  2014  2013 
   المجمـــوع  حفــارات  محطة الغاز  
ـارــدينــ   ـارــدينــ   ـارــدينــ   ـارــدينــ    
         

أجور ومنافع أخرىو  رواتب 967ر775   907ر824   1ر875ر599   1ر587ر884    
123ر703  قطع غيار 105ر919   229ر622   120ر918    
312ر189  استهالكات 450ر475   762ر664   640ر771    

130ر255  مصاريف صيانة وتشغيل  153ر230   283ر485   388ر120    
145ر510  محروقات وكهرباء ومياه 70ر156   215ر666   118ر505    

20ر871  مصاريف تأمين 48ر700   69ر571   51ر150    
39ر056  أخرى 20ر954   60ر010   39ر587    

1ر739ر359   1ر757ر258   3ر496ر617   2ر946ر935    
 
 
 مصاريف إدارية (81)
 2014  2013 
 دينـــــار  دينـــــار 

    
994ر241 أجور ومنافع أخرىو  رواتب 872ر269    

86ر498 ستهالكاتا 82ر882    
43ر431 مصاريف سفر وتنقالت 37ر485    

24ر854 استشارات 24ر287    
69ر675 اإلدارةأعضاء مجلس  أتعاب وتنقالت 70ر875    

72ر221 مصاريف صيانة 41ر810    
56ر513 مصاريف محروقات وسيارات 49ر462    

37ر696 مياهو  كهرباءو  هاتف 30ر138    
23ر104 مطبوعات واشتراكاتو  قرطاسية 20ر374    

22ر237 وغراماترخص و  رسوم 25ر526    
5ر184 مصاريف تأمين 5ر730    

74ر003 أخرى 64ر411    
1ر509ر657  1ر325ر249    
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 ضريبة الدخل (91)
 

وفقــًا لقــانون  2013و 2014كــانون األول  31فــي  تــينالمنتهي تينقامــت الشــركة باحتســاب ضــريبة الــدخل عــن نتــائج أعمــال الشــركة للســن
 .2010( لسنة 1وقانون اإلمتياز رقم ) 2009( لعام 28رقم )المؤقت ضريبة الدخل 

 
 .2012من دائرة ضريبة الدخل حتى عام نهائية صة قامت الشركة بالحصول على مخال

 
 .حتى تاريخ هذه البيانات المالية 2013 دائرة ضريبة الدخل بمراجعة السجالت المحاسبية للشركة للعام تقملم 
 

 وفيما يلي ملخص حركة مخصص ضريبة الدخل:
 2014  2013 
 دينـــــار  دينـــــار 
    

 356ر879  276ر115 انيالرصيد كما في أول كانون الث
 349ر679  170ر805 المخصص خالل السنة

 2ر293  - ضريبة دخل سنوات سابقة
 (432ر736)  (329ر003) المدفوع خالل السنة

 276ر115  117ر917 كانون األول 31الرصيد كما في 
 

 ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:

 2014  2013 

 اردينـــــ  دينــــار 
    

 1ر715ر187  1ر178ر952 الربح المحاسبي

  616ر008   286ر279 مصاريف غير مقبولة ضريبياً 

 -  (326ر529) أيرادات غير خاضعة ضريبياً 
 2ر331ر195  1ر138ر702 الربح الضريبي

    

 ٪15  ٪15 نسبة ضريبة الدخل القانونية

 ٪20  ٪14ر5 نسبة ضريبة الدخل الفعلية

 
 
 السنة ربحة السهم من حص (20)
 2014  2013 

    
1ر008ر147 ربح السنة )دينار( 1ر363ر215    

15ر000ر000 المتوسط المرجح لعدد االسهم )سهم( 15ر000ر000    
    

 فلس/دينـــار  فلس/دينـــار 

067/0 للسهم من ربح السنة إلى المساهمين والمخفضةالحصة األساسية    091/0  
 

 وية للحصة األساسية للسهم.اضة للسهم من ربح السنة مسإن الحصة المخف
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 التزامات محتملة (12)
 

 المالية التزامات محتمل أن تطرأ تتمثل فيما يلي: القوائمعلى الشركة بتاريخ 
 
  2014  2013 
 التأمين النقدي  القيمة  التأمين النقدي  القيمة  
 دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  
         

 14ر000  140ر000  57ر600  993ر000  كفاالت بنكية
 -  -  6ر356  211ر864  إعتمادات مستندية

 
 
 معامالت مع جهات ذات عالقة (22)
 

ن تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا والشركات التي هم فيها مساهمون رئيسيو 
 عتماد سياسات األسعار والشروط المتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة الشركة.ايتم 

 
    كانون األول: 31بنود قائمة المركز المالي كما في 

 2014  2013 
 دينـــار  دينـــار -ذمم مدينة 

    
 1ر860ر996  1ر464ر528 شركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة المحدودة

    
 2014  2013 

 دينـــار  دينـــار -ذمم دائنة 
    

 372ر199  260ر008 وزارة المالية
 

 2013  2014 كانون األول: 31بنود قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 
 دينـــار  دينـــار 
    

 7ر549ر837  6ر537ر060 قيمة فواتير الغاز الموردة لشركة توليد الكهرباء المركزية
    

 1ر509ر967  1ر112ر775 حصة حكومة المملكة األردنية الهاشمية
    

 319ر192  340ر504 منافع اإلدارة التنفيذية العليارواتب و 
    

 105ر875  104ر675 رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب وتنقالتمكافآت 
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 القضايا المقامة على الشركة  (32)
 

 المقامـة القضـية تلـك قيمـة مـن تحديـد ومستشـارها القـانوني واحـدة لـم تـتمكن الشـركة بتـاريخ القـوائم الماليـة قضـية عماليـةيوجد على الشـركة 
أنه لـن يترتـب عليهـا أيـة  ومستشارها القانوني وترى إدارة الشركة .دينار( 4ر493: 2013) 2014كانون األول  31كما في  على الشركة

 .ضيةالقلقاء هذه  جوهرية التزامات
 
 
 حتياطيات الغـازا (42)
 

تـم ( IPRمـن قبـل المستشـار العـالمي المخـتص ) 2006على أحدث دراسـة لتقـدير االحتياطيـات الغازيـة التـي تـم إجراؤهـا خـالل عـام  بناءً 
ي هــذه . تشــير الدراســة أن هنالــك مبالغــة فــي الــتحفظ فــ2006مليــار قــدم مكعــب فــي نهايــة عــام  102ر3تقــدير االحتياطيــات بمــا يعــادل 

 تقدير لالحتياطيات الغازية في معظم مساحة الحقل. أيالتقديرات حيث أنها تمت في المنطقة المحيطة باآلبار ولم يدخل فيها 
 

والتـي تمـت وفـق أكثـر طـرق  2007على نتـائج الدراسـات الداخليـة التـي تجريهـا الشـركة بصـورة مسـتمرة والتـي تـم تحـديثها خـالل عـام  بناءً 
 مليار قدم مكعب.  443يات واقعية وتحفظًا ولآلبار المنتجة فقط، فإن تقديرات االحتياطي في حدها األدنى تبلغ احتساب االحتياط

 
 
 المالية لألدواتقيمة العادلة ال (52)
 

 تتمثل األدوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
 

الذمم المدينة وبعض األرصدة المدينة األخـرى. تتكـون المطلوبـات و  لدى البنوكدة األرصتتكون الموجودات المالية من النقد في الصندوق و 
 .وبعض األرصدة الدائنة األخرى المالية من الذمم الدائنة

 
 إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لهذه األدوات.

 
 
 إدارة المخاطر (62)
 

 -ةمخاطر أسعار الفائد
 

 الودائع لدى البنوك. وتتمثل فيمل فائدة ان الشركة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها والتي تح
 

بـأثر التغيـرات المفترضـة الممكنـة بأسـعار الفوائـد علـى ربـح الشـركة لسـنة واحـدة، ويـتم احتسـابها علـى  الشـامل تتمثل حساسـية قائمـة الـدخل
 كانون األول. 31لتي تحمل سعر فائدة متغير كما في الموجودات والمطلوبات المالية ا
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، مــع بقــاء كــانون األول 31ر الفائــدة كمــا فــي للتغيــرات الممكنــة المعقولــة علــى أســعا الشــامل يوضــح الجــدول التــالي حساســية قائمــة الــدخل

 جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة.
 

2014- 
 

 العملـــة
 الزيادة )النقص(
  بسعر الفائدة

 األثر على
 قبل ربح السنة

 ضريبة الدخل
 دينـــار  (أساس)نقطة  

    
84ر474  50 دينار أردني  
(84ر474)  (50) دينار أردني  

 
 

2013- 
 

 العملـــة
 الزيادة )النقص(
  بسعر الفائدة

 األثر على
 قبل ربح السنة

 ضريبة الدخل
 دينـــار  (أساس)نقطة  

    
79ر071  50 دينار أردني  
(79ر071)  (50) دينار أردني  

 
 -مخاطر االئتمان

 
 خرى عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشركة.والجهات األمخاطر اإلئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز المدينين 

 
ة بشكل اقبة الذمم القائمبأنها ليست معرضة بدرجة كبيرة لمخاطر االئتمان حيث تقوم بوضع سقف ائتماني للعمالء مع مر  شركةترى ال

 باألرصدة والودائع لدى مؤسسات مصرفية رائدة. شركةمستمر. كما تحتفظ ال
 

 .المساهمة العامة المحدودة تقوم الشركة ببيع كامل إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى شركة توليد الكهرباء المركزية
 

 -مخاطر السيولة
 

 دارة الموجودات لمقابلة المطلوبات في تلك الفترات من خالل ايرادات الشركة.إعن طريق تعمل الشركة على إدارة مخاطر السيولة وذلك 
 

 .أشهر ثالثةالتستحق الذمم الدائنة خالل فترة ال تتجاوز 
 

 -مخاطر العمالت
 

والر األمريكي إن معظم تعامالت الشركة هي بالدينار األردني والدوالر األمريكي. إن سعر صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الد
 .دوالر لكل دينار(، وبالتالي فإن أثر مخاطر العمالت غير جوهري على القوائم المالية 41/1)
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 إدارة رأس المال (72)
 

يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط الشركة ويعظم 
 كية.حقوق المل

 
جراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات  ظروف العمل. هذا ولم تقم الشركة بأية تعديالت  تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال وا 

 على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية والسنة السابقة.
 

س المال تتمثل في رأس المال المدفوع واالحتياطي اإلجباري واإلحتياطي اإلختياري واألرباح المدورة إن البنود المتضمنة في هيكلة رأ
 كانون األول 31 دينار كما في 24ر090ر819مقابل  2014كانون األول  31دينار كما في  25ر098ر966 والبالغ مجموعها

2013 . 
 
 
 الصادرة وغير النافذة بعد والتعديالت لجديدةمعايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات ا (82)
 

 :الشركةملزمة حتى اآلن ولم تطبق من قبل  إال أنها غير 2014كانون األول  31تم إصدار معايير مالية جديدة ومعدلة حتى 

 

 االيرادات من العقود مع العمالء( 15معيار التقارير المالية الدولي رقم )
لمحاسبية لكل انواع االيرادات الناشئة من العقود مع العمالء، وينطبق هذا المعيار على جميع المنشآت ( المعالجة ا15يبين معيار رقم )

( 17التي تدخل في عقود لتوريد الخدمات والبضائع للعمالء باستثناء العقود الخاضعة لمعايير اخرى مثل معيار المحاسبة الدولي رقم )
 االيجارات.

 

 معايير والتفسيرات التالية:يحل هذا المعيار بداًل من ال
 
 ( عقود االنشاء11معيار المحاسبة الدولي رقم ) -

 ( االيراد18معيار المحاسبة الدولي رقم ) -

 ( برامج والء العمالء13تفسير لجنة معايير التقارير ) -

 ( اتفاقيات انشاء العقارات15تفسير لجنة معايير التقارير ) -

 نقل االصول من العمالء ( عمليات18تفسير لجنة معايير التقارير ) -

 عمليات المقايضة التي تنطوي على خدمات اعالنية. –( االيراد 31التفسير ) -

 
 مع السماح بالتطبيق المبكر. 2017كانون الثاني  1يجب تطبيق المعيار للفترات التي تبدأ في أو بعد 

 
 االدوات المالية( 9معيار التقارير المالية الدولي رقم )

، 2014"االدوات المالية" بكامل مراحله خالل تموز  9بإصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم  المحاسبة الدولية قام مجلس معايير
لتصنيف وقياس الموجودات المالية وااللتزامات المالية وبعض العقود لبيع أو شراء االدوات غير المعالجة المحاسبية ويبين هذا المعيار 

"تصنيف وقياس االدوات المالية". قامت الشركة بتطبيق  39ذا المعيار الستبدال معيار المحاسبة الدولي رقم المالية. وقد تم إصدار ه
 1، وكان التطبيق األولي للمرحلة األولى في 2009كما صدرت خالل العام  9المرحلة األولى من معيار التقارير المالية الدولي رقم 

كانون الثاني  1الجديد بتاريخ التطبيق االلزامي في  9ق معيار التقارير المالية الدولي رقم بتطبي الشركةقوم توس 2011كانون الثاني 
 والذي سيكون له أثر على تصنيف وقياس الموجودات المالية. 2018
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مالية الدولي و معيار التقارير ال 27طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية المنفصلة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

 (1رقم 

)القوائم المالية المنفصلة( والذي أعاد  27بتعديل معيار المحاسبة الدولي رقم  2014قام مجلس معايير المحاسبة الدولية خالل آب 
تركة خيار اتباع طريقة حقوق الملكية في المحاسبة لالستثمارات في الشركات التابعة والحليفة والشركات تحت السيطرة المش للمنشآت 

والذي يسمح  1. كما تم اجراء تعديل آخر على معيار التقارير المالية الدولي رقم 28معيار المحاسبة الدولي رقم  كما هو موضح في 
والخاص بعمليات االندماج  1للمنشآت التي تتبع طريقة حقوق الملكية من تطبيق االستثناء الوارد في معيار التقارير المالية الدولي رقم 

 اريخ التملك.قبل ت

 

 ، كما يجب تطبيقها بأثر رجعي مع السماح بالتطبيق المبكر. 2016كانون الثاني  1يتم تطبيق هذه المعايير اعتبارا من 

 

 )تعديالت( - الية ( عرض القوائم الم1معيار المحاسبة الدولي رقم )
 تشمل هذه التعديالت تحسينات محدودة تتركز على األمور التالية:

 
 المادية 

 التصانيف والمجاميع الفرعية 

 هيكلة االيضاحات 

  االفصاح عن السياسات المحاسبية 

 التي تتبع طريقة حقوق الملكيةالناتجة عن االستثمارات  خرعرض بنود الدخل الشامل اآل. 
 

 أثر جوهري على  تالتعديال هذأن يكون له ال تتوقع الشركة للشركة. ال يتوقع أن تؤثر هذه التعديالت على المركز المالي أو األداء المالي
 .للشركة ايضاحات البيانات المالية

 
 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.2016كانون الثاني  1يتم تطبيق هذه المعايير اعتبارا من 

 
 يةستثمار اال المنشآت - (28( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )10تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم )

 
المنشأة اإلستثناء من متطلبات التوحيد للمنشآت التي ينطبق عليها تعريف هذه التعديالت األمور التي قد تنتج من أثر تطبيق تعرض 

 االستثمارية وتوضح االمور التالية:
 
 ة بقياس وتقييم جميع ى الشركة االم التابعة لمنشأة استثمارية، عندما تقوم المنشأة االستثماريعل من متطلبات التوحيد ينطبق اإلستثناء

 استثماراتها في الشركات التابعة على أساس القيمة العادلة.

 المنشأة االستثمارية وتقوم بتقديم خدمات للمنشأة االستثمارية. ينطبق عليها تعريف  ال التي التابعة ةلشركيتم توحيد القوائم المالية ل
 األخرى على أساس القيمة العادلة. ويتم قياس وتقييم جميع االستثمارات في الشركات التابعة 

 المنشأة االستثمارية والتي تملك حصة في شركة حليفة ينطبق عليها تعريف ال التي  تطبيق طريقة حقوق الملكية من قبل المنشآت
( 28تسمح التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) :مشاريع مشتركة والتي ينطبق عليها تعريف المنشأة االستثماريةأو 

للمستثمر عند اتباع طريقة حقوق الملكية باإلبقاء على الطريقة المتبعة من  -االستثمارات في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة 
قبل المنشآت االستثمارية الحليفة أو المشاريع المشتركة عند قيامها بقياس وتقييم استثماراتها في الشركات التابعة على أساس القيمة 

 .ةالعادل
 

 ، كما يجب تطبيقها بأثر رجعي مع السماح بالتطبيق المبكر.2016كانون الثاني  1يتم تطبيق هذه المعايير اعتبارا من 
 


