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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

السادة اعضاء الهيئة العامة المحترمين،،،
 يســعدني أن أتقــدم إليكــم بتقريــر مجلــس اإلدارة الثالــث والعشــرون متضمنــًا أهــم نشــاطات الشــركة ونتائــج أعمالهــا والقوائــم الماليــة 

التــي تتكــون مــن قائمــة المركــز المالــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2019  وقائمــة الدخــل الشــامل وقائمــة التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة 

وقائمــة التدفقــات النقديــة للســنة المنتهيــة بتاريــخ 31 كانــون األول 2019.

اســتمرت الشــركة خــال عــام 2019 بالقيــام بمهامهــا الرئيســية فــي أعمــال االستكشــاف والتقييــم واإلنتــاج والحفــر والدراســات لتطويــر 

حقــل الريشــة الغــازي، ووفقــًا للخطــة التشــغيلية المقــرة لعــام 2019 وفــي حــدود اإلمكانيــات الماليــة الذاتيــة المتاحــة، كمــا وقامــت بتنفيــذ 

األعمــال الهادفــة لتعويــض انخفــاض الطاقــة اإلنتاجيــة مــن الغــاز وأهمهــا حفــر آبــار جديــدة وذلــك مــن أجــل رفــع مســتويات اإلنتــاج، حيــث 

أثمــرت نتائــج النجــاح التــي حققتهــا الشــركة فــي حفــر بئــري الريشــة 48 و 49 وربطهمــا علــى اإلنتــاج فــي الربــع الرابــع مــن العــام 2019 

برفــع كميــات اإلنتــاج المباعــة مــن 10 مليــون قــدم³ يوميــًا إلــى 15 مليــون قــدم³ يوميــًا، كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن االســتطاعة اإلنتاجيــة 

وصلــت فــي نهايــة عــام 2019 إلــى 19 مليــون قــدم³ يوميــًا.

كمــا واصلــت الشــركة إعــداد الدراســات الجيولوجيــة والفيزيائيــة والتــي شــملت تحليــل ومعالجــة وتفســير المســوحات الزلزاليــة ثاثيــة األبعــاد 

فــي حقــل الريشــة والتــي أعــادت شــركة البتــرول الوطنيــة دراســتها وتحليلهــا وبنــاء نمــوذج جيولوجــي جديــد أكثــر وضوحــًا يؤمــل منــه أن 

يرفــع نســبة النجــاح لعمليــات الحفــر فــي الحقــل.

وقــد بلغــت كميــات اإلنتــاج المباعــة فــي عــام 2019 مــا مقــداره )3.392( مليــار قــدم³ بالمقارنــة مــع )3.333( مليــار قــدم³ لعــام 2018 

وبزيــادة نســبتها 1.8 % حيــث ســاعد ربــط بئــري الريشــة 48 و 49 علــى اإلنتــاج خــال الربــع الرابــع مــن العــام 2019 علــى تعويــض النضــوب 

الطبيعــي لآلبــار والــذي وصلــت نســبته الــى مــا يعــادل 9 %، كمــا بلغــت مبيعــات الغــاز خــال العــام 2019 مــا مقــداره )11,044,761( دينــار 

أردنــي مقارنــة مــع مبيعــات لعــام 2018 مقدارهــا )12,342,676( دينــار أردنــي، أي بانخفــاض قــدره )1,297,915( دينــار أردنــي تشــّكل نســبة 

ــه كمــا فــي عــام 2018،  ــاع فــي عــام 2019 بنســبة 11.7 % عن ــك نتيجــة انخفــاض معــدل ســعر الغــاز المب 10.5 % عــن العــام الســابق وذل

وبلغــت حصــة الحكومــة مــن إيــراد الغــاز للعــام 2019 مبلــغ )2,208,952( دينــار أردنــي وبنســبة 20 % مــن صافــي اإليــراد بعــد قيــام شــركة 
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البتــرول الوطنيــة بحســم مــا نســبته 60 % مــن إجمالــي إيــراد الغــاز المنتــج لغــرض اســترداد جميــع التكاليــف والنفقــات المتكبــدة فيمــا يتعلــق 

بالعمليــات البتروليــة ذات الصلــة باإلنتــاج الحالــي وفقــًا التفاقيــة االمتيــاز.

ــون األول 2019  ــي 31 كان ــة ف ــنة المنتهي ــي للس ــار أردن ــداره )2,585,750( دين ــل مق ــة الدخ ــل ضريب ــح قب ــركة رب ــت الش ــد حقق ــذا وق ه

مقارنــة بربــح مقــداره )3,287,557( دينــار أردنــي لعــام 2018، وبلــغ صافــي الربــح بعــد مخصصــات ضريبــة الدخــل )2,159,870( دينــار أردنــي 

وبواقــع )0.144( دينــار أردنــي حصــة الســهم الواحــد مــن صافــي الربــح، كمــا ارتفعــت حقــوق الملكيــة لتبلــغ )26,451,343( دينــار أردنــي، 

وبلــغ مجمــوع الموجــودات )29,248,260( دينــار أردنــي.    

ــن  ــاج وتمكي ــادة اإلنت ــى زي ــري الريشــة 48 و 49 ســيعمل عل ــي حققتهــا الشــركة فــي حفــر بئ ــة الت ــج اإليجابي ــأن النتائ ــى ثقــة ب ــي لعل وإن

الشــركة مــن متابعــة تنفيــذ برامجهــا ومشــاريعها الــواردة فــي خطتهــا االســتراتيجية مــن خــال حفــر آبــار جديــدة وصيانــة االبــار القديمــة 

ممــا سيســهم فــي رفــع قيمــة الجــدوى االقتصاديــة للمشــروع وذلــك فــي إطــار المســاعي الرســمية لتطويــر مصــادر الطاقــة المحليــة وزيــادة 

نســبة مســاهمة الغــاز الطبيعــي المنتــج محليــًا فــي خليــط الطاقــة الكلــي بهــدف تخفيــف أعبــاء فاتــورة الطاقــة علــى المملكــة.

 وفــي الختــام، أرجــو أن أتقــدم بالشــكر والتقديــر لزمائــي أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، وكافــة العامليــن فــي الشــركة علــى 

مــــــــــا بذلــوه مــن جهــد مســتمر للوصــول إلــى الغايــات المنشــودة ، وتطويــر أعمــال الشــركة ،  ولنــا كبيــر األمــل فــي اســتمرار هــذا الجهــد 

المثمــر إن شــاء اهلل.

والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

المهندس ليث القاسم                                                                                                                       

رئيس مجلس اإلدارة              
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

تقرير مجلس اإلدارة السنوي الثالث والعشرون عن عام 2019

أوال: نبذة عن الشركة ونشاطاتها وغاياتها وموقعها الجغرافي وحجم االستثمار

 تأسســت شــركة البتــرول الوطنيــة فــي حزيــران عــام 1995 ويبلــغ رأســمالها الحالــي )15( مليــون دينــار ، وقــد وقعــت الشــركة مــع أ. 
الحكومــة فــي عــام 1996  اتفاقيــة امتيــاز الريشــة لمــدة خمســين عامــًا قابلــة للتمديــد وقــد تــم تعديــل االتفاقيــة المذكــورة بتاريــخ 
2002/5/1 بموجــب القانــون المؤقــت رقــم 15 لســنة 2002 وإصــدار القانــون رقــم )1( لســنة 2010 )قانــون تصديــق اتفاقيــة اإلمتيــاز 
المعقــودة بيــن حكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية وشــركة البتــرول الوطنيــة المســاهمة العامــة المحــدودة(، تمنــح اتفاقيــة 
االمتيــاز وإتفاقيــة المشــاركة فــي اإلنتــاج شــركة البتــرول الوطنيــة حــق استكشــاف وإنتــاج البتــرول ضمــن منطقــة االمتيــاز و القيــام 
بالعمليــات البتروليــة ويشــمل ذلــك عمليــات االستكشــاف والتطويــر للنفــط والغــاز الطبيعــي ضمــن منطقــة االمتيــاز إلــى جانــب إنتــاج 
وتســويق ونقــل الغــاز والنفــط المســتخرج داخــل المملكــة، و مــن أهــم غايــات شــركة البتــرول الوطنيــة التنقيــب عــن النفــط والغــاز 
الطبيعــي وأيــة مــواد هيدروكربونيــة أخــرى وتجميــع ومعالجــة وتخزيــن جميــع المــواد الهيدروكربونيــة وإقامــة وإدارة واســتثمار 
ــرول الخــام  ــاك وســائط النقــل الازمــة ، واالتجــار بالبت ــة النفــط والغــاز ومشــتقاتهما وامت ــن ونقــل ومبادل ــئ متخصصــة لتخزي موان
ــع أعمــال  ــام بجمي ــة الهاشــمية وخارجهــا والمســاهمة فــي إنشــاء صناعــات ذات عاقــة والقي ــتقاته داخــل المملكــة األردني ومش

الحفــر وإنشــاء مراكــز الصيانــة والفحــص وتقديــم جميــع أنــواع الخدمــات المســاندة ألعمــال الحفــر.

يقــع مركــز الشــركة الرئيســي فــي عمــان وتقــع منطقــة االمتيــاز فــي شــمال شــرق المملكة علــى الحــدود العراقيــة ، وتبلغ مســاحتها ب. 
حوالــي ســبعة آالف وســتماية كيلومتــر مربــع ، ويغطــي حقــل الريشــة الغــــــــازي حوالــي ألــف وخمســماية كيلومتــر مربــع مــن مســاحة 
منطقــة االمتيـــــــاز ، ويبلــغ عــدد الموظفيــن والمســتخدمين في الشــركة )203( موظفا ومســتخدما كمــا فــي 2019/12/31، واليوجد 

أي فــروع للشــركة داخــل المملكــة او خارجها.

 يبلغ حجم االستثمار الرأسمالي للشركة كما في 2019/12/31 مبلغ  29,248,260 دينار أردني.ج. 

ثانيا: الشركات التابعة للشركة
اليوجد شركات تابعة للشركة.
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ثالثًا: أسماء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ونبذة تعريفية عنهم

يتكــون مجلــس اإلدارة مــن ســبعة أعضــاء ويشــرف المجلــس علــى وضــع أهــداف الشــركة ومتابعــة تحقيقهــا وينبثــق عــن مجلــس 
اإلدارة كل مــن لجنــة التدقيــق ولجنــة الترشــيحات والمكافــات ولجنــة العطــاءات المركزيــة، وقــد عقــد مجلــس اإلدارة )12( اجتماع 

خــال العــام 2019.

أ . اعضاء مجلس اإلدارة
 

اعتبارا من )2019/10/21(. 1. م. ليث مروان صدقي القاسم )رئيس  مجلس إدارة(  
- مواليد 1962/11/30.  

- بكالوريوس هندسة ميكانيك / ماجستير ادارة اعمال .  
- مدير شركة الصندوق االردني للريادة )قطاع خاص(  

اعتبارا من )2019/4/11(. 2. م. حاتم أنور زكي نسيبه )نائب رئيس  مجلس إدارة(  
- مواليد 1955/1/1.  

- بكالوريوس هندسة كيمياء.  
- رئيس شركة توتال االمارات العربية المتحدة )قطاع خاص(  

3. م. غسينه غسان سلمان الحلو )عضو مجلس إدارة(
- مواليد 1962/5/1.  

- بكالوريوس هندسة كيماوية .  
- مدير البترول والصخرالزيتي سابقًا / وزارة الطاقة )قطاع عام(  
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4. السيد أحمد علي يوسف الجالودي )عضو مجلس إدارة(
- مواليد 1962/9/1.  

- بكالوريوس محاسبة وتدقيق.  
- رئيس وحدة رقابة مالية / وزارة المالية )قطاع عام(  

5. السيد صخراحمد محمد النسور )عضو مجلس إدارة(         اعتبارا من )2019/4/11(.
- مواليد 1968/9/1.  

- بكالوريوس جيولوجيا ومعادن / ماجستير ادارة اعمال .  
- مدير االستشارات والدراسات / نقيب الجيولوجين )قطاع خاص(  

اعتبارا من )2019/4/11(. 6. السيد يوسف سليم محفوظ خليلية )عضو مجلس إدارة( 
- مواليد 1969/11/15.  

- ماجستير حقوق تجارة دولي.  
- شريك اداري – مكتب رجائي كامل الدجاني ومشاركوه )قطاع خاص(  

اعتبارا من  )2019/4/11(. 7. السيد عمر حسن الحميدي العمايره )عضو مجلس إدارة(  
- مواليد 1965/1/1.  

- ماجستير ادارة ودراسات استراتيجية.  
- متصرف - وزارة الداخلية سابقًا )قطاع عام(  

من  )2019/4/11( –  )2019/10/21(. 8. د. ماهرابراهيم خلف حجازين )رئيس مجلس اإلدارة( 
- مواليد 1958/1/11.  

- دكتوراه هندسة طاقة.  
- مستشار طاقة – )قطاع عام وخاص(  
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لغاية )2019/2/12(. 9. السيد سامي كامل جميل داوود )رئيس مجلس اإلدارة(   
- مواليد 1975/6/23.  

- ماجستير  إدارة اعمال دولية  
- وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء / )قطاع عام(  

لغاية  )2019/4/11(. 10. م. حسن سعود أحمد الحياري )نائب رئيس مجلس اإلدارة(  
- مواليد 1971/3/18.  

- بكالوريوس هندسة ميكانيكية  
- مدير مديرية الغاز الطبيعي / وزارة الطاقة )قطاع عام(  

لغاية  )2019/4/11(. 11. السيد حازم محمد محمود الراميني )عضو مجلس إدارة(  
- مواليد 1956/11/4.  

- دبلوم عالي / جيولوجيا تطبيقية.  
- مدير البترول والصخر الزيتي / وزارة الطاقة سابقا )قطاع عام وخاص(  

لغاية  )2019/4/11(. 12. م. أشرف بديوي أحمد رواشده )عضو مجلس إدارة(    
-  مواليد 1974/6/1.  

- بكالوريوس هندسة و ميكانيك.  
- مدير  فني / الشركة اللوجستية األردنية للمرافق النفطية )قطاع عام(  
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ب. أعضاء اإلدارة العليا

االسم
المسمى 
الوظيفي

سنة 
المياد

الدرجة العلمية
تاريخ 
التخرج

تاريخ االلتحاق 
بالعمل

سنوات 
الخبرة

الخبرات 
السابقة

1960المدير العامم. محمد عقلـة  علي اسماعيــل
بكالوريوس 
هندسة بترول

1983201735
قطاع عام 

وخاص

مهند محمود سطعان الردايــدة
نائب المدير العام
/ أمين سر مجلس االدارة

1969
بكالوريوس 

محاسبة
قطاع خاص1991199627

1958مدير االستكشافمحمد مصطفى محمد العمايـرة
بكالوريوس 

جيوفيزياء
قطاع عام1983199633

1964مدير االنتاجم.سالم محمد شحـــادة خويلـــة
بكالوريوس 

هندسة 
بيتروكيماوية

قطاع عام1996200221

غـــازي فالـــح احمــد الفاحــــات
مدير اللوازم 
والمستودعات

1967
بكالوريوس ادارة 

اعمال
2001199626

قطاع عام 
وخاص

سعيـــد محمـــد سعيـــد عــــواد
مدير مالي 

واداري
1964

بكالوريوس 
محاسبة

قطاع خاص1987201731

م.موفـق عقلـة علـي الخصاونـة
مدير الحفر 

بالوكالة
1965

بكالوريوس 
هندسة كهرباء

1992199627
قطاع عام 

وخاص

غيـــث سعيــد كمــال الروســـــان
رئيس وحدة 

التدقيق الداخلي
1981

بكالوريوس علوم 
مالية ومصرفية

قطاع خاص2006200616

رابعا: كبار مالكي االسهم الذين يملكون مانسبته 5% فاكثر لعامي 2019 و 2018

2018 2019
كبار مالكي االسهم

النسبة المئوية عدد االسهم /دينار النسبة المئوية عدد االسهم /دينار

% 99.92 14,987,890 % 99.92 14,987,890 شركة ادارة االستثمارات الحكومية / وزارة المالية
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خامسا: الوضع التنافسي للشركة ضمن نشاط قطاعها
تعتبــر شــركة البتــرول الوطنيــة هــي الشــركة الوحيــدة التــي تعمــل في مجــال االستكشــاف والتنقيب عــن البتــرول فــي األردن وال يوجد لهــا أي منافس 

فــي هــذا المجــال ويعتبــر كامــل انتــاج الشــركة مــن الغــاز الطبيعي مســوق بالكامــل نظــرا لحاجــة األردن وافتقارها لمصــادر الطاقــة المحلية.

سادسا: درجة االعتماد على عمالء وموردين محددين محليا وخارجيا
أ. الموردون

ــة واليوجــد درجــة اعتمــاد علــى  ــن بالصناعــة البترولي ــن المختصي ــن والخارجيي ــن المحليي تتعامــل الشــركة مــع مجموعــة مــن الموردي
ــي المشــتريات. ــر مــن اجمال ــن يشــكلوا 10 % فأكث ــن محددي ــن وخارجيي ــن محليي موردي

ب. العمالء 
المستهلك الوحيد لكامل انتاج الشركة من الغاز الطبيعي هي شركة توليد الكهرباء المركزية العاملة في األردن.

سابعا: الحماية الحكومية واالمتيازات التي تتمتع بها الشركة او اي من منتجاتها
    بموجب القوانين واالنظمة

• تتمتــع الشــركة بامتيــاز حصــري وفــق قانــون االمتيــاز رقــم )1( لســنة 2010 حتــى عــام 2046 وقابــل للتمديــد والقانــون رقــم )14( لســنة 	
2014 والــذي يعطيهــا حــق الحصريــة فــي االستكشــاف واإلنتــاج مــن  مناطــق امتيازهــا، وكمــا تتمتــع الشــركة باعفــاءات حكوميــة  مــن 

رســوم الجمــارك والضريبــة العامــة علــى المبيعــات علــى مســتورداتها ومشــترياتها المتعلقــة بالعمليــات البتروليــة.

• اليوجد أي براءات اختراع حصلت الشركة عليها.	

ثامنا: القرارات الصادرة عن الحكومة او المنظمات الدولية او غيرها التي لها اثر مادي على عمل 
  الشركة او منتجاتها او قدرتها التنافسية

• لم يصدر أي قرار عن الحكومة او أي من المنظمات الدولية له تاثير على عمل الشركة او على منتجاتها.	
• 	)American Petroleum Institute Standards ( API   كما ان الشركة تطبق معايير الجودة  الخاصة بالصناعة البترولية المعتمدة
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مجلس ا�دارة

رئيس مجلس ا�دارة

المدير العام

نائب المدير العام

الدائرة الماليةدائرة الحفردائرة ا�نتاجدائرة ا�ستكشاف
وا�دارية

دائرة اللوازم
والمستودعات

وحدة
التدقيق الداخلي

وحدة
تقنية المعلومات

لجنة التدقيق

قسم السالمة العامة
والصحة والبيئة وا�من

تاسعا: الهيكل التنظيمي للشركة
أ. الهيكل التنظيمي
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ب. عدد موظفين الشركة ومؤهالتهم
بلغ عدد الموظفين والمستخدمين في الشركة كما في 2019/12/31 : )203 موظفًا ومستخدمًا(

العددالمؤهل العلمي

1دكتوراه
1ماجستير

56بكالوريس
46كلية مجتمع / دبلوم

62ثانوية عامة
37اقل من ثانوية عامة

203 موظفإجمالي عدد الموظفين

ج. برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة خالل العام 2019
نظــرا لرؤيــة الشــركة باالســتمرار علــى تطويــر كفــاءة الموظفيــن وتحفيزهم قامــت الشــركة بتأهيل عدد مــن الموظفين بمشــاركتهم 

بــدورات تدريبيــة تتعلق بشــكل مباشــر بمهامهــم الوظيفية.

عدد الموظفين اسم الدورة الرقم

4   LOGGING WELLS  -  1  تصوير ابار
1 ITIL V4 FOUNDATION 2
1 التدقيق المبني على المخاطر 3
4 قانون العمل والضمان االجتماعي وضريبة الدخل 4
2 االرشفة االلكترونية المتقدمة 5
1 JCPA دورة 6
2 التأكل في خطوط اإلنتاج واألنابيب 7
2 برنامج حول بناء نظام النزاهة ومكافحة الفساد 8
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عاشرا: المخاطر التي تتعرض لها الشركة
اليوجد مخاطر تعرضت لها الشركة او من الممكن ان تتعرض لها الشركة خال السنة الاحقة ولها تاثير مادي عليها.

حادي عشر: االنجازات التي حققتها الشركة خالل السنة المالية
النتائج المالية لعام 2019: 

1.  حققــت الشــركة ربــح قبــل ضريبــة الدخــل مقــداره )2,585,750( دينــار أردنــي للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2019 مقارنــة بربــح 
مقــداره )3,287,557( دينــار أردنــي لعــام 2018.

2.  بلــغ صافــي الربــح بعــد مخصصــات ضريبــة الدخــل )2,159,870( دينــار أردنــي وبواقــع )0.144( دينــار أردنــي حصــة الســهم الواحــد مــن 
صافــي الربــح.

3.  بلغــت مبيعــات الغــاز خــال العــام 2019 مــا مقــداره )11,044,761( دينــار أردنــي مقارنـــة مـــع مبلـــغ )12,342,676( دينــار أردنــي لعــام 
2018، أي بانخفــاض مقــداره )1,297,915( دينــــــار أردنــي وبنســبة 10.5 % عــن العــام الســابق.

4.  بلغت حقوق الملكية )26,451,343( دينار أردني.

5.  بلغت مجموع الموجودات )29,248,260( دينار أردني.

األنشطة والعمليات التشغيلية:
قامــت الشــركة خــال عــام 2019 بالقيــام بمهامهــا الرئيســية فــي أعمــال االستكشــاف والتقييــم واإلنتــاج والحفــر والدراســات لتطويــر حقــل 
ــذ  ــة المتاحــة، كمــا وقامــت بتنفي ــة الذاتي ــات المالي الريشــة الغــازي، ووفقــًا للخطــة التشــغيلية المقــرة لعــام 2019 وفــي حــدود اإلمكاني
األعمــال الهادفــة لتعويــض انخفــاض الطاقــة اإلنتاجيــة مــن الغــاز وأهمهــا حفــر آبــار جديــدة وذلــك مــن أجــل رفــع مســتويات اإلنتــاج، حيــث 
أثمــرت نتائــج النجــاح التــي حققتهــا الشــركة فــي حفــر بئــري الريشــة 48 و 49 وربطهمــا علــى اإلنتــاج فــي الربــع الرابــع مــن العــام 2019 
برفــع كميــات اإلنتــاج المباعــة مــن 10 مليــون قــدم³ يوميــًا إلــى 15 مليــون قــدم³ يوميــًا، كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن االســتطاعة اإلنتاجيــة 
وصلــت فــي نهايــة عــام 2019 إلــى 19 مليــون قــدم³ يوميــًا، كمــا واصلــت الشــركة إعــداد الدراســات الجيولوجيــة والفيزيائيــة والتــي شــملت 
تحليــل ومعالجــة وتفســير المســوحات الزلزاليــة ثاثيــة األبعــاد فــي حقــل الريشــة والتــي أعــادت شــركة البتــرول الوطنيــة دراســتها وتحليلهــا 

وبنــاء نمــوذج جيولوجــي جديــد أكثــر وضوحــًا يؤمــل منــه أن يرفــع نســبة النجــاح لعمليــات الحفــر فــي الحقــل.
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السالمة والصحة المهنية والبيئة:
تعتبــر شــركة البتــرول الوطنيــة أن ســامة الموظفيــن والمقاوليــن والــزوار تقــع فــي قمــة أولويــات الشــركة وذات قيمــة جوهريــة لها،حيــث 
أن مجلــس االدارة واالدارة العليــا يولــون هــذا االمــر العنايــة القصــوى مــن أجــل عــودة الجميــع آمنيــن إلــى أســرهم وأحبائهــم، مــن خــال 

التركيــز علــى توفيــر البيئــة االمنــة.

ومــن أجــل ذلــك يتــم رصــد وتقييــم كافــة المخاطــر فــي مواقــع العمــل وتحديــد إجــراءات الضبــط المناســبة مــن إجــراءات ســامة هندســية 
وإجــراءات وتعليمــات إداريــة وتطبيــق تصاريــح العمــل واالرشــادات والتدريــب والتأهيــل والتوعيــة الازمــة للجميــع، إضافــة إلــى تأميــن معــدات 
ــي  ــدة ف ــر المعتم ــى المعايي ــق اعل ــة وف ــامة العام ــراءات الس ــة اج ــق كاف ــال تطبي ــن خ ــل م ــكان العم ــبة لم ــخصية المناس ــامة الش الس

الصناعــة البتروليــة.

ثاني عشر: األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة

ال يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خال السنة المالية وال تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي.

ثالث عشر: السلسلة الزمنية لألرباح المحققة واألرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وسعر 
                         االوراق المالية لعام 2019 مقارنة باألعوام 2015,2016,2017,2018

20192018201720162015 البيانات

1,067,116)2,813,833(2,159,8703,212,347645,877صافي ربح )خسارة( السنة

5,980,4475,721,8725,393,1165,328,5285,328,528إحتياطي إجباري

2,019,225----إحتياطي إختياري
توزيع أرباح

تحويات احتياطي اختياري
---

)2,919,000(

2,019,225
-

5,470,8963,569,601686,010104,7213,818,329أرباح )خسائر( مدورة في نهاية السنة

26,451,34324,291,47321,079,12620,433,24926,166,082صافي حقوق المساهمين

غير متداولغير متداولغير متداولغير متداولغير متداولسعر الورقة المالية

15,000,00015,000,00015,000,00015,000,00015,000,000رأس المال



الاصرغر السظعي 2019     الاصرغر السظعي 2019 20

رابع عشر: أهم المؤشرات والنسب المالية للقوائم المالية لعام 2019 مقارنة بعام 2018

2018 2019 النسبة

31.5 19.27 )Current Ratio( 1. نـسـبـــــــــة الـتــــــــــــــداول

20.5 11.89 )Quick Ratio( 2. نسبــة السيولــــة السريعــــة

% 45.6 % 31.98 )Gross Profit Margin( 3. هامـــــش مجمــــل الربــــــح

% 35.2 % 26.71 )Net Profit Margin( 4. هامـــــش صافـــــي الربــــــح

% 13.2 % 8.17 )Return on equity( 5. العائد علـى حقـوق الملكيـة

% 12 % 7.38 )Return on assets( 6. العائد على إجمالــي األصــول

0.09 0.18 )Debts to Assets( 7. إجمالي االلتزامات إلى األصول

0.10 0.11 )Debts to Equity( 8. إجمالي االلتزامات إلى حقوق الملكية

خامس عشر: خطة الشركة المستقبلية

ارتكزت المعالم الرئيسية للخطة االستراتيجية للشركة 2020 - 2030 على المحاور التالية: -

زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي وتقليل االعتماد على االستيراد.. 1

التوسع في االستكشاف وزيادة اإلنتاج وتخفيض الكلف وضمان الفعالية.. 2

السعي لتفعيل دور شركة البترول الوطنية كذراع للحكومة في تنشيط مشاريع االستكشاف والبحث عن البترول على أسس تجارية.. 3

رفع متوسط إنتاج الغاز الحالي وصوال إلى الطاقة االستيعابية لمحطة غاز الريشة والبالغة 50 مليــون قــدم³ مكعــب يوميــا   . 4

كمرحلة أولى.   
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سادس عشر: األتعاب المهنية

• ــت 	 ــق بلغ ــاب تدقي ــام 2019 بأتع ــركة لع ــابات الش ــق حس ــغ / األردن لتدقي ــت ويون ــادة ارنس ــاب الس ــادة انتخ ــة إع ــة العام ــررت الهيئ ق
)13,500( دينــار أردنــي.

• بلغت أتعاب المستشار القانوني للشركة المحامي الدكتور فياض ملفي القضاه للعام 2019 )6,500( دينار أردني.          	
• بلغت أتعاب المستشار الضريبي للشركة شركة بي كي اف - تخطيط لاستشارات الضريبية للعام 2019 )3,000( دينار أردني.  	

سابع عشر: أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا واألسهم المملوكة لهم وألقربائهم

أ. األسهم المملوكة لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة   
       ال يوجد أسهم مملوكة لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة في الشركة.

ب. عدد األسهم المملوكة من قبل أشخاص اإلدارة التنفيذية العليا.  
            ال يوجد أسهم مملوكة الشخاص اإلدارة التنفيذية العليا

ج. عدد األسهم التي يمتلكها أقرباء رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا  
           ال يوجد أسهم يمتلكها أقرباء رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا.

د. عدد األسهم التي تمتلكها الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة  
      ال يوجد أسهم تمتلكها الشركات المسيطر عليه من قبل أعضاء مجلس اإلدارة.
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ثامن عشر: المزايا والمكافآت 
أ. مزايا ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )1943( تاريــخ 2017/2/26 والــذي اعتمــد فيــه تصنيــف شــركة البتــرول الوطنيــة تصنيــف )C( قامــت شــركة 
البتــرول الوطنيــة خــال عــام 2019  بتحويــل المبالــغ المبينــة بالجــدول ادنــاه الــى وزارة الماليــة عــن المكافــآت والبــدالت المدفوعــة لممثلــي 
شــركة ادارة االســتثمارات الحكوميــة، حيــث تقــوم وزارة الماليــة بصــرف مبلــغ 300 دينــار فقــط شــهريا لــكل ممثــل وتحتجــز مــا زاد عــن ذلــك 

مــن المبالــغ المحولــة مــن شــركة البتــرول الوطنيــة لــدى حســاب الخزينــة. 

المنصبرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
بدل أتعاب 

رئيس مجلس 
اإلدارة

تنقات مجلس 
اإلدارة 

بدل مكافآت 
اللجان

نفقات سفر 
وانتقال خارج 

المملكة 
المجموع

م. ليث مروان صدقي القاسم 
اعتبارا من )2019/10/21(

4,709--3,5321,177رئيس المجلس

م. حاتم انور زكي نسيبه
اعتبارا من )2019/4/11(

نائب رئيس 
-----المجلس

6,0001,5751,8089,383- عضوم. غسينة غسان سلمان الحلو
6,600 -6,000600 -عضواحمد علي يوسف الجالودي

صخر أحمد محمد النسور
اعتبارا من )2019/4/11(

5,083 -4,333750 -عضو

يوسف سليم محفوظ خليلية 
اعتبارا من )2019/4/11(

5,383 -4,3331,050- عضو

عمر حسن الحميدي العمايره
اعتبارا من )2019/4/11(

4,633- 4,333300- عضو

د. ماهر إبراهيم خلف حجازين
من )2019/4/11( – )2019/10/21(

12,624--9,4683,156رئيس المجلس

سامي كامل جميل داوود 
لغاية )2019/2/12(

2,089---2,089رئيس المجلس

م. حسن سعود احمد الحياري 
لغاية )2019/4/11(

نائب رئيس 
1,817 -1,667150 -المجلس

حازم محمد محمود الراميني
لغاية )2019/4/11(

2,042 -1,667375 -عضو

م. أشرف بديوي احمد رواشده 
لغاية )2019/4/11(

1,892 -1,667225- عضو

15,08934,3335,0251,80856,255مجموع مكافآت وبدل تنقات رئيس وأعضاء المجلس 
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ب. مزايا ومكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا
يبين الجدول ادناه اجمالي الرواتب والمكافات ألعضاء اإلدارة التنفيذية العليا 

المنصباسم الموظف
بدل تنقات 

اإلدارة 
التنفيذية 
السنوية

بدل 
مكافآت

الرواتب 
السنوية
االجمالية

المجموع
ضريبة  
الدخل 

المقتطعة
الصافي 
السنوي

1,84543,83845,6834,31241,371*مدير عامم. محمد عقلـة عــلي إسماعيـل

1953,5363,7312613,470-مدير عام مكّلفصخــــر احمــد محمـــد النســــور

مهند محمود سطعان الردايـــدة
نائب مدير عام

/أمين سر مجلس اإلدارة
*2,42548,76551,1904,86146,329

1,08098034,92036,9801,76935,211مدير دائرة اإلستكشافمحمد مصطفى محمد العمــايرة

مدير دائرة الحفر م. موفق عقلة علي الخصاونـــة
1,0802,12032,22035,4201,39334,027بالوكالة

1,0801,05024,15026,28034725,933مدير دائرة اإلنتاجم. سالم محمد شحـادة خويلــــة

مدير الدائرة المالية سعيـــد محمـــد سعيـــد عــــواد
5403,41024,24728,19747827,719واإلدارية

مدير دائرة اللوازم غــــازي فالـــح احمـــد الفاحـــات
1,0802,32024,07527,47542827,047والمستودعات

رئيس وحدة التدقيق غيــــث سعيـــد كمــال الروســـان
1,0801,65513,26015.99511615,879الداخلي

5,94016,000249,011270,95113,964256,987المجموع

• تــم تكليــف عضــو مجلــس اإلدارة الســيد صخــر احمــد النســور بمهــام مديــر عــام الشــركة اعتبــارا مــن تاريــخ 2019/10/22 وبمكافــأة 	
شــهرية مقدارهــا 3150 دينــار شــاملة كافــة العــاوات واالمتيــازات بموجــب قــرار مجلــس اإلدارة رقــم )2019/45( تاريــخ 2019/10/16 
وتــم انهــاء التكليــف مــن القيــام بمهــام مديــر عــام الشــركة اعتبــارا مــن نهايــة يــوم عمــل 2019/11/24 بموجــب قــرار مجلــس اإلدارة 

رقــم )2019/54( تاريــخ 2019/11/14.

• * المدير العام ونائب المدير العام يستخدمون سيارات من الشركة. 	
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تاسع عشر: التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل عام 2019
• 	.)WEC( دينار ال غير لتمويل االشتراك السنوي لعضوية مجلس الطاقة العالمي )المساهمة بمبلغ )1000

• التبرع للنقابة العامة للعاملين بالبتروكيماويات بمبلغ )1000( دينار.	

• التبرع لجائزة الحسن بن طال للتميز العلمي بمبلغ )1000( دينار.	

عشرون: العقود الموقعة مع مجلس اإلدارة والشركات الحليفة والتابعة 
• اتفاقيــة توريــد الغــاز الطبيعــي بيــن شــركة البتــرول الوطنيــة وشــركة توليــد الكهربــاء المركزيــة )وهــي شــركة حليفــة لشــركة إدارة 	

االســتثمارات الحكوميــة(.

• ال يوجــد عقــود ومشــاريع وارتباطــات عقدتهــا الشــركة مــع رئيــس مجلــس اإلدارة او أعضــاء المجلــس او المديــر العــام او أي موظــف فــي 	

الشــركة او أقاربهم.

واحد وعشرون: خدمة البيئة والمجتمع المحلي
• قامــت الشــركة بتوقيــع اتفاقيــة مــع كل مــن نقابــة المهندســين األردنييــن ونقابــة الجيولوجييــن األردنييــن تقــوم مــن خالهــا الشــركة 	

بتدريبهــا لعــدد مــن المهندســين والجيولوجييــن.
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إقـــــرار 

السادة المساهمين الكرام،
يقــر مجلــس إدارة شــركة البتــرول الوطنيــة بعــدم وجــود أي أمــور جوهريــة قــد تؤثــر علــى اســتمرارية الشــركة خــال الســنة الماليــة . 1

التاليــة 2020.
يقر مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.. 2

رئيس مجلس اإلدارة

م. ليث مروان القاسم

نائب رئيس مجلس اإلدارة

م. حاتم أنور نسيبه

عضو مجلس اإلدارة

م. غسينة غسان الحلو

عضو مجلس اإلدارة

أحمد علي الجالودي

عضو مجلس اإلدارة

صخر احمد النسور

عضو مجلس اإلدارة

يوسف سليم خليلية

عضو مجلس اإلدارة

عمر حسن العمايره

إقـــــرار 

نقر نحن الموقعين أدناه بصحة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي.. 3

رئيس مجلس اإلدارة

م. ليث مروان القاسم

المدير العام

م. محمد عقله إسماعيل

المدير المالي

سعيد محمد عواد

خارج الباد بعذر

خارج الباد بعذر
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تصرغر تعضمئ الحرضات
2019

شركة البترول الوطنية
المساهمة العامة المحدودة
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تصرغر تعضمئ الحرضات
2019

شركة البترول الوطنية
المساهمة العامة المحدودة
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أ.  المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق احكام هذه التعليمات وقواعد حوكمة الشركات في الشركة

بنــاء علــى تعليمــات حوكمــة الشــركات المســاهمة المدرجــة لســنة 2017 والصــادرة باالســتناد ألحــكام المادتيــن )12/ن( و )118/ب( 
مــن قانــون االوراق الماليــة رقــم )18( لســنة 2017 وفيمــا يتعلــق بالمادتيــن )5( و )17( مــن تعليمــات الحوكمــة فقــد تــم ادراج تقريــر 

الحوكمــة فــي التقريــر الســنوي لعــام 2019 لشــركة البتــرول الوطنيــة.

ب. اسماء اعضاء مجلس االدارة الحاليين والمستقيلين خالل السنة وتحديد فيما اذا كان العضو تنفيذي أو غير 
       تنفيذي ومستقل أو غير مستقل

المستقيلين خال السنةصفة العضواعضاء مجلس االدارة

شركة إدارة االستثمارات الحكومية
سبعة مقاعد

غير تنفيذي وغير مستقل
حالي وال يوجد مستقيلين خال السنة)تمثيل حكومي(
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ج. اسماء ممثلي أعضاء مجلس اإلدارة االعتباريين وتحديد فيما إذا كان الممثل تنفيذي أو غير تنفيذي ومستقل 
     أو غير مستقل

صفة العضواعضاء مجلس االدارةاسم ممثل العضو االعتباري
تنفيذي / غير تنفيذي

صفة العضو
مستقل / غير مستقل

م. ليث مروان صدقي القاسم
اعتبارا من )2019/10/21(

غير تنفيذيشركة إدارة االستثمارات الحكومية
غير مستقل)تمثيل حكومي(

م. حاتم أنور زكي نسيبه
اعتبارا من )2019/4/11(

غير تنفيذيشركة إدارة االستثمارات الحكومية
غير مستقل)تمثيل حكومي(

غير تنفيذيشركة إدارة االستثمارات الحكوميةم. غسينه غسان سلمان الحلو
غير مستقل)تمثيل حكومي(

غير تنفيذيشركة إدارة االستثمارات الحكوميةاحمد علي يوسف الجالودي
غير مستقل)تمثيل حكومي(

صخر احمد محمد النسور
اعتبارا من )2019/4/11(

غير تنفيذيشركة إدارة االستثمارات الحكومية
غير مستقل)تمثيل حكومي(

يوسف سليم محفوظ خليلية
اعتبارا من )2019/4/11(

غير تنفيذيشركة إدارة االستثمارات الحكومية
غير مستقل)تمثيل حكومي(

عمر حسن الحميدي العمايره
اعتبارا من )2019/4/11(

غير تنفيذيشركة إدارة االستثمارات الحكومية
غير مستقل)تمثيل حكومي(

د. ماهر إبراهيم خلف حجازين
من )2019/4/11( – )2019/10/21(

غير تنفيذيشركة إدارة االستثمارات الحكومية
غير مستقل)تمثيل حكومي(

سامي كامل جميل داوود
لغاية )2019/2/12(

غير تنفيذيشركة إدارة االستثمارات الحكومية
غير مستقل)تمثيل حكومي(

م. حسن سعود أحمد الحياري
لغاية )2019/4/11(

غير تنفيذيشركة إدارة االستثمارات الحكومية
غير مستقل)تمثيل حكومي(

حازم محمد محمود الراميني
لغاية )2019/4/11(

غير تنفيذيشركة إدارة االستثمارات الحكومية
غير مستقل)تمثيل حكومي(

م. اشرف بديوي أحمد رواشده
لغاية )2019/4/11(

غير تنفيذيشركة إدارة االستثمارات الحكومية
غير مستقل)تمثيل حكومي(
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د. المناصب التنفيذية في الشركة واسماء االشخاص الذين يشغلونها

اسم الشخص الذي يشغل المنصب المناصب التنفيذية

م. محمد  عقله علي إسماعيل مدير عام

مهند محمود سطعان الردايدة نائب المدير عام

سعيــد محمـــد سعيــــد عـــواد المدير المالي واالداري

محمد مصطفى محمد العمايرة مدير االستكشاف

م. سالم محمد شحـادة خويلـــة مدير االنتاج

م موفق عقله علي الخصاونــة مدير الحفر بالوكالة

غازي فـالـــح احمــــد الفاحـــات مدير اللوازم والمستودعات

غيث سعيــد كمـــال الروســــان رئيس وحدة التدقيق الداخلي

هـ.  جميع عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها عضو مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة العامة إن وجدت
ال يوجد لممثلي شركة ادارة االستثمارات الحكومية اي عضويات في مجالس ادارة شركات مساهمة عامة اخرى.

و. ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة
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سعيد محمد سعيد عواد / المدير المالي واالداري

ز. اسماء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
ينبثق عن مجلس ادارة الشركة 3 لجان وهي كالتالي:-

لجنة التدقيق.. 1
لجنة الترشيحات والمكافآت.. 2
لجنة العطاءات المركزية.. 3

ح. اسم رئيس واعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهالتهم وخبراتهم المتعلقة باألمور المالية والمحاسبية

الخبراتالمؤهاتالعضويةاإلسم

احمد علي يوسف الجالودي
اعتبارا من )2019/4/20(

رئيس اللجنة
بكالوريوس محاسبة 

وتدقيق
قطاع عام

يوسف سليم محفوظ خليلية
اعتبارا من )2019/4/20(

نائب رئيس اللجنة
ماجستير 

حقوق تجارة دولي
قطاع خاص

م. غسينه غسان سلمان الحلو
اعتبارا من )2019/4/20(

عضو
بكالوريوس

هندسة كيماوية
قطاع عام

م. حسن سعود أحمد الحياري  
لغاية )2019/4/11(

رئيس اللجنة
بكالوريوس هندسة 

ميكانيك
قطاع عام وخاص

م. اشرف بديوي أحمد رواشده
لغاية )2019/4/11(

نائب رئيس اللجنة
بكالوريوس هندسة 

ميكانيك
قطاع عام

• تم اعادة تشكيل اللجان بموجب قرار مجلس االدارة رقم )2019/16( تاريخ 2019/4/20.	
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123456789101112

 2019/2/42019/2/122019/3/102019/4/202019/5/272019/6/302019/7/282019/9/182019/10/162019/10/292019/11/142019/12/30

ليث مروان صدقي القاسم.م
(2019/10/21)اعتبارًا من 

حاتم أنور زكي نسيــبـــه. م
(2019/4/11)اعتبارًا من 

صخر احمد محمد النـــســور
(2019/4/11)اعتبارًا من 

يوسف سليم محفوظ خليلية
(2019/4/11)اعتبارًا من 

عمر حسين الحميدي العمايرة
(2019/4/11)اعتبارًا من 

مــــاهر إبراهيم حجـــازين. د
(2019/10/21 - 2019/4/11)من 

سامي كــامل جميـــل داوود
(2019/2/12)لغاية 

حســن سعود أحمد الحياري. م
(2019/4/11)لغاية 

حــازم محمد محمود الراميني
(2019/4/11)لغاية 

اشرف بديوي أحمد رواشده. م
(2019/4/11)لغاية 

ححضضرر  االلججللسسةة

XX  ::  للمم  ييححضضرر  االلججللسسةة

للمم  ييككنن  ععضضوواا::  ––  

/ اسم ممثل العضو االعتباري 
الجلسة



X





X

غسينه غسان سلمان الحلو. م

XXX





 احمد علي يوسف الجــالودي

X















X
انتهت عضويته 

2019/2/12



انتهت عضويته 

2019/10/21






XX
انتهت عضويته 

2019/4/11


انتهت عضويته 

2019/4/11




 

  
انتهت عضويته 

2019/4/11

ط. اسم رئيس واعضاء لجنة الترشيحات والمكافات، ولجنة الحوكمة، ولجنة ادارة المخاطر
         لجنة الترشيحات والمكافات

العضويةاإلسم

صخر احمد محمد النسور
رئيس اللجنةاعتبارا من )2019/4/20(

احمد علي يوسف الجالودي
نائب رئيس اللجنةاعتبارا من )2019/4/20(

عمر حسن الحميدي العمايره
عضو اللجنةاعتبارا من )2019/4/20(

حازم محمد محمود الراميني  
رئيس اللجنةلغاية )2019/4/11(

م. حسن سعود أحمد الحياري 
عضو اللجنةلغاية )2019/4/11(

م. غسينه غسان سلمان الحلو
عضو اللجنةلغاية )2019/4/20(

• تم اعادة تشكيل اللجان بموجب قرار مجلس االدارة رقم )2019/16( تاريخ 2019/4/20.	

ي. عدد اجتماعات كل من اللجان خالل السنة مع بيان االعضاء الحاضرين

لجنة التدقيق

عقــدت لجنــة التدقيــق خــال عــام 2019 ثاثــة اجتماعــات حضــر جميــع اعضــاء اللجنــة كامــل االجتماعــات باســتثناء االجتمــاع المنعقــد بتاريــخ 
2019/10/29 حضــر االجتمــاع عضويــن وهــم )م. غســينة غســان الحلــو ( و )احمــد علــي الجالــودي(.

لجنة الترشيحات والمكافات

عقدت لجنة الترشيحات والمكافات خال عام 2019 اجتماعين حضر جميع اعضاء اللجنة كامل االجتماعات .

• تم اعادة تشكيل اللجان بموجب قرار مجلس االدارة رقم )2019/16( تاريخ 2019/4/20.	
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123456789101112

 2019/2/42019/2/122019/3/102019/4/202019/5/272019/6/302019/7/282019/9/182019/10/162019/10/292019/11/142019/12/30

ليث مروان صدقي القاسم.م
(2019/10/21)اعتبارًا من 

حاتم أنور زكي نسيــبـــه. م
(2019/4/11)اعتبارًا من 

صخر احمد محمد النـــســور
(2019/4/11)اعتبارًا من 

يوسف سليم محفوظ خليلية
(2019/4/11)اعتبارًا من 

عمر حسين الحميدي العمايرة
(2019/4/11)اعتبارًا من 

مــــاهر إبراهيم حجـــازين. د
(2019/10/21 - 2019/4/11)من 

سامي كــامل جميـــل داوود
(2019/2/12)لغاية 

حســن سعود أحمد الحياري. م
(2019/4/11)لغاية 

حــازم محمد محمود الراميني
(2019/4/11)لغاية 

اشرف بديوي أحمد رواشده. م
(2019/4/11)لغاية 

ححضضرر  االلججللسسةة

XX  ::  للمم  ييححضضرر  االلججللسسةة

للمم  ييككنن  ععضضوواا::  ––  

/ اسم ممثل العضو االعتباري 
الجلسة



X





X

غسينه غسان سلمان الحلو. م

XXX





 احمد علي يوسف الجــالودي

X















X
انتهت عضويته 

2019/2/12



انتهت عضويته 

2019/10/21






XX
انتهت عضويته 

2019/4/11


انتهت عضويته 

2019/4/11




 

  
انتهت عضويته 

2019/4/11

ك:  عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خالل السنة:
       اجتماع واحد مع مدقق الحسابات الخارجي

ل: عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة مع بيان األعضاء الحاضرين 
     عقد مجلس االدارة 12 اجتماع خال عام 2019 وكان الحضور كما يلي:-

                        

             

المهندس ليث مروان القاسم                                                                                     

رئيس مجلس اإلدارة              
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تصرغر طثصصغ
التسابات المساصطغظ
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الصعائط المالغئ
31 ضاظعن افول 2019
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الصعائط المالغئ
31 ضاظعن افول 2019
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 زءاً من هذه القوائم الماليةج 31الى رقم  1من رقم االيضاحات المرفقة  تعتبر

 شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة
 قائمة المركز المالي 

 2019كانون األول  31كما في 
 
 2018  2019 إيضاحات 

 دينـــــار  دينـــــار  الموجودات
     -تداولة موجودات غير م
 4ر944ر357  4ر045ر655 3 ممتلكات ومعدات

 -  75ر802  موجودات غير ملموسة
 1ر178ر156  2ر464ر999 4 ممتلكات غاز

 196ر732  1ر380ر566 5 مشاريع تحت التنفيذ 
 2ر018ر216  663ر357 6 ذمم مستحقة من وزارة المالية

 8ر337ر461  8ر630ر379  
     –موجودات متداولة 

 5ر907ر534  7ر325ر780 7 مخزون
 3ر009ر091  3ر216ر437 8 ذمم مدينة

 1ر500ر000  1ر500ر000 6 ذمم مستحقة من وزارة المالية
 854ر454  691ر370 9 أرصدة مدينة أخرى

 7ر158ر906  7ر884ر294 10 لدى البنوكوأرصدة  نقد

 18ر429ر985  20ر617ر881  

 26ر767ر446  29ر248ر260  مجموع الموجودات
     

     والمطلوباتالملكية حقوق 
    11 - حقوق الملكية

 15ر000ر000  15ر000ر000  المدفوع رأس المال
 5ر721ر872  5ر980ر447  احتياطي اجباري 

 3ر569ر601  5ر470ر896  أرباح مدورة

 24ر291ر473  26ر451ر343  الملكيةحقوق مجموع 
     

      -المطلوبات 
     –مطلوبات غير متداولة 

 1ر173ر235  1ر356ر682 12 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 764ر441  448ر096 13 منح مؤجلةإيرادات 

 1ر937ر676  1ر804ر778  
     –مطلوبات متداولة 

 35ر990  322ر986 14 ذمم دائنة
 427ر096  310ر454 15 أرصدة دائنة أخرى

 75ر211  358ر699 16 مخصص ضريبة الدخل
 538ر297  992ر139  

 2ر475ر973  2ر796ر917  مجموع المطلوبات

 26ر767ر446  29ر248ر260  والمطلوبات الملكيةمجموع حقوق 
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 جزءاً من هذه القوائم المالية 31الى رقم  1من رقم االيضاحات المرفقة  تعتبر

 
 شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة

 الشامل  الدخــل قائمة
 2019كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 
 2018  2019 اتإيضاح 
 دينـــــار  دينـــــار  
     

 1ر718ر535  1ر458ر952 17 حصة الشركة من إيراد الغاز
 7ر405ر606  6ر626ر857 18 تكاليف مستردة

 9ر124ر141  8ر085ر809  
     

 23ر748  48ر743  إيرادات أخرى
 316ر345  316ر345 13 منح مؤجلة متحققة منإيرادات 

 298ر798  430ر321  فوائد بنكيةإيراد 
 300ر000  - 19 إيراد مشروع حقل حمزة

 211ر085  145ر141 6 ذمم المستحقة من وزارة الماليةفرق تعديل القيمة العادلة لل
 (4ر964ر475)  (4ر568ر582) 20 مصاريف تشغيلية
 (1ر516ر796)  (1ر754ر819) 21 مصاريف إدارية

 (159ر200)  -  مصروف مشروع حقل حمزة
 (11ر088)  (12ر208)  مصاريف استكشاف منطقة الصفاوي

 (300ر000)  - 25 مصاريف مخصص قضايا محتملة
 -  (70ر000) 7 ركةحمصروف مخصص قطع غيار ولوازم بطيئة ال

 (35ر000)  (35ر000)  أعضاء مجلس االدارة أتمكاف
 3ر287ر558  2ر585ر750  ضريبة الدخل قبل  السنةربح 

 (75ر211)  (425ر880) 16 ضريبة دخل 

 3ر212ر347  2ر159ر870  السنة ربح

 -  -  بنود الدخل الشامل األخريضاف: 

2ر159ر870  مجموع الدخل الشامل للسنة 3ر212ر347    
     

 فلس/دينـار  فلس/دينـار  

 214/0  144/0 22 السنة ربح منللسهم  األساسية والمخفضة حصةال
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 جزءاً من هذه القوائم المالية 31الى رقم  1من رقم االيضاحات المرفقة  تعتبر

 ة المساهمة العامة المحدودةشركة البترول الوطني
 ملكيةال التغيرات في حقوق قائمة

 2019كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 

 

 رأس المال
 المدفوع

 احتياطي
 المجمــوع أرباح مدورة جباريإ

 دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار 
2019 -      

 24ر291ر473 3ر569ر601 5ر721ر872 15ر000ر000 2019 الثانيكانون  أولالرصيد كما في 
 2ر159ر870 2ر159ر870 - - مجموع الدخل الشامل للسنة

 - (258ر575) 258ر575 - (11)إيضاح  المحول إلى اإلحتياطي اإلجباري

 26ر451ر343 5ر470ر896 5ر980ر447 15ر000ر000 2019 األولكانون  31 الرصيد كما في

     
2018-     

 21ر079ر126 686ر010 5ر393ر116 15ر000ر000 2018 الثانينون كا أولالرصيد كما في 
 3ر212ر347 3ر212ر347 - - مجموع الدخل الشامل للسنة

 - (328ر756) 328ر756 - (11)إيضاح  المحول إلى اإلحتياطي اإلجباري

 24ر291ر473 3ر569ر601 5ر721ر872 15ر000ر000 2018 األولكانون  31 الرصيد كما في
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 جزءاً من هذه القوائم المالية 31الى رقم  1من رقم االيضاحات المرفقة  تعتبر

 البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودةشركة 
 التدفقات النقديـة قائمة

 2019كانون األول  31 في للسنة المنتهية
 
  2019  2018 
 دينـــــار  دينـــــار  

     األنشطة التشغيلية
 3ر287ر558  2ر585ر750  ضريبة الدخل قبل  السنةربح 

     
     تعديالت:

 1ر326ر239  1ر325ر197  وإطفاءاتستهالكات ا
 300ر000  -  مصاريف مخصص قضايا محتملة

 -  70ر000  ركةحمصروف مخصص قطع غيار ولوازم بطيئة ال
 2  2  ممتلكات ومعدات خسائر استبعاد

 (298ر798)  (430ر321)  إيراد فوائد بنكية
 (316ر345)  (316ر345)  منح مؤجلة متحققة من اتإيراد

 268ر534  239ر301  ية الخدمة للموظفينمخصص مكافأة نها
 (211ر085)  (145ر141)  المالية وزارة من المستحقة لذممل العادلة القيمة تعديلفرق 

     
     التغير في رأس المال العامل:

 165ر467  (1ر488ر246)  مخزون
 (126ر515)  (207ر346)  مم مدينةذ

 (33ر295)  138ر050  مدينة أخرى أرصدة
 1ر500ر000  1ر500ر000  ذمة مستحقة لوزارة المالية

 (225ر298)  286ر996  ذمم دائنة
 (11ر400)  (116ر642)  أرصدة دائنة أخرى

 (455ر410)  (55ر854(  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
 -  (142ر392)  ضريبة الدخل المدفوعة

 5ر169ر654  3ر243ر009  األنشطة التشغيلية منصافي التدفق النقدي 
     

     األنشطة االستثمارية
 238ر139  455ر355  فوائد بنكية مقبوضة

 (271ر559)  (346ر989)  شراء ممتلكات ومعدات
 -  (94ر752)  شراء موجودات غير ملموسة

 2ر000ر000  -  ودائع لدى البنوك تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر
 (1ر123ر318)  (2ر531ر235)  ت غازوممتلكا مشاريع تحت التنفيذ

 843ر262  (2ر517ر621)  االستثمارية األنشطة من (في المستخدم) النقدي التدفق صافي
     

 6ر012ر916  725ر388  حكمه في وما النقد في الزيادة صافي
 1ر145ر990  7ر158ر906  كانون الثاني 1كما في  حكمهفي وما نقد ال

 7ر158ر906  7ر884ر294  كانون األول 31ا في حكمه كمفي وما نقد ال
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- 1- 

 شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة
 المالية قوائمإيضاحات حول ال

 2019كانون األول  31
 
 عــام (1)
 

ينار د 20ر000ر000برأسمال  1995حزيران  21تأسست شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة )"الشركة"( بتاريخ 
سهم بقيمة إسمية دينار للسهم الواحد، تم تعديل رأس المال عدة مرات وكان آخرها بتاريخ أول تشرين  20ر000ر000مقسم الى 

، حيث تم دمج شركة البتراء للحفر محدودة المسؤولية مع شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة بالقيمة 2001الثاني 
التأسيس والنظام األساسي للشركة حسب قانون الشركات حيث أصبح رأس المال المصرح به والمدفوع  الدفترية وتم تعديل عقد

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

     دينــار/  سهم        
 

 14ر987ر890  * الحكومية المساهمات إدارة شركة
  12ر110    اإلسالمي صفوة بنك 
 
رقم  وكتاب شركة ادارة المساهمات الحكومية 2016حزيران  28تاريخ ب( 286استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم )تم  *

 إدارة شركة اسم الى الوطنية البترول شركة في المالية وزارة مساهمة نقل والمتضمن 2016 بأ 1 بتاريخ 47/2016
 .التابعة لوزارة المالية المساهمات الحكومية

 
ايات الشركة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وأية مواد هيدروكربونية أخرى وتجميع ومعالجة وتخزين جميع المواد من أهم غ

الهيدروكربونية وإقامة وإدارة واستثمار موانيء متخصصة لتخزين ونقل ومبادلة النفط والغاز ومشتقاتهما وامتالك وسائط النقل 
مشتقاته داخل المملكة األردنية الهاشمية وخارجها والمساهمة في إنشاء صناعات ذات عالقة الالزمة، واالتجار بالبترول الخام و

 .والقيام بجميع أعمال الحفر وإنشاء مراكز الصيانة والفحص وتقديم جميع أنواع الخدمات المساندة ألعمال الحفر
 

)المتواجد في شرق األردن( إلى شركة توليد الكهرباء  تقوم الشركة ببيع كامل إنتاجها من الغاز الطبيعي المستخرج من حقل الريشة
 المركزية.

 
للمتر  دينار 0ر05من  بيع الغازتم تعديل سعر  2017أيار  28بتاريخ  58/11/1/25161بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 

ناعات من جميع المصادر، يتم معدل سعر الغاز الطبيعي المتاح لشركة الكهرباء الوطنية والص ٪ من 70 ما يساوي ليصبح المكعب
ً تحديد معدل سعر الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة  من خالل لجنة تسعير المشتقات النفطية المكلفة من قبل مجلس شهريا

 . لهذا القرارالوزراء وفقا 
 

لشركة لمنتج والمباع لغاز اتم تحديد سعر بيع ا ،2019 تشرين االول 31تاريخ  58/1/11/45109وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 
من معدل سعر الغاز الطبيعي المتاح لشركة الكهرباء ٪ 50 ليكون ما يساويماليين قدم مكعب  9يزيد عن الذي  الكهرباء الوطنية

دينار لكل مليون  2ر5وحد أدنى  دنانير لكل مليون وحدة حرارية بريطانية 4ر بحد اقصى والصناعات من جميع المصاد الوطنية
 ة حرارية بريطانية. وحد

 
تنفيذ خطة العمل المعتمدة من مجلس اإلدارة والتي تشمل إعادة الدخول الى ابار  2019خالل الربع الثالث من الشركة  واصلت
  ( بنجاح.48اعمال إعادة الدخول الى بئر الريشة )الشركة وقد استكملت  هذا الريشة.

 
 المملكة األردنية الهاشمية. –منطقة أم السماق، عمان  في زعل أبو تايهشارع  يقع مقر الشركة الرئيسي في

 
 .2020شباط  17ن مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ متم إقرار القوائم المالية 
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 السياسات المحاسبيةأسس اإلعداد و (2)
 
 -أسس إعداد القوائم المالية ( 2-1)
 

 قارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.تم إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير الت
 

 تم إعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ الكلفة التاريخية.
 

 إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة.
 
 –التغيرات في السياسات المحاسبية ( 2-2)
 

كانون  31المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية  للسنة المنتهية في ان السياسات 
ً  التالية التعديالت و المعايير بتطبيق قامت الشركة أن باستثناء ،2018 األول  :2019 الثاني كانون 1 من اعتبارا

 
 ( "االيجارات"16رقم )معيار التقارير المالية الدولي 

( "عقود اإليجار" وتفسير لجنة 17من معيار المحاسبة الدولي رقم )بدالً ( "االيجارات" 16يحل معيار التقارير المالية الدولي رقم )
معايير ( "تجديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد ايجار" وتفسيرات لجنة تفسير 4تفسير معايير التقارير المالية الدولية رقم )

( "تقييم محتوى العمليات التي تتضمن الصيغة القانونية 27الحوافز" ورقم ) –( "عقود االيجار التشغيلية 15المحاسبة الدولية رقم )
لعقود اإليجار". يحدد المعيار المبادئ المتعلقة باالعتراف والقياس والعرض واالفصاح لإليجارات. ويتطلب المعيار من المستأجرين 

 قائمة المركز المالي. داخلبمعظم عقود اإليجار وفقًا لنموذج موحد  االعتراف
 

 .للشركة حيث ان الشركة ليست طرف ألي عقود ايجاراتالقوائم المالية لم ينتج عن تطبيق المعيار أي أثر على 
 

 ة الدخلعدم التأكد حول معالجة ضريب –لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية  -( 23تفسير رقم )
يوضح هذا التفسير المعالجة المحاسبية لضريبة الدخل عند وجود درجة من عدم التأكد فيما يتعلق بالضريبة والتي تؤثر على تطبيق 

(. ال ينطبق التفسير على الضرائب والرسوم غير المتضمنة في نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم 12معيار المحاسبة الدولي رقم )
متطلبات خاصة للرسوم والغرامات المتعلقة بالمعالجات الضريبة الغير مؤكدة. يجب على المنشأة تحديد ما إذا كان  ( وال تتضمن12)

 يجب اعتبار كل معالجة ضريبية غير مؤكدة على حدا أو اعتبارها مع معالجات ضريبية أخرى. 
 

 لم ينتج عن تطبيق هذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية للشركة.
 

مع تعويض ذي مؤشرات سلبية (: ميزات الدفع المسبق 9تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم )  
 اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة أو المطفأة بالتكلفة الدين أداة قياس يمكن ،(9) رقم الدولي المالية التقارير معيار بموجب
 العمل نموذج) المستحق األصلي المبلغ على والفوائد الدين ألصل دفعات عن عبارة هي لتعاقديةا النقدية التدفقات تكون أن بشرط

 توضح. التصنيف لذلك المناسب العمل نموذج ضمن هو األداة من الغرض يكون وان( SPPI التعاقدية النقدية التدفقات وتحليل
 الظرف أو الحدث عن النظر بغض SPPI نموذج عليها ينطبق المالية الموجودات أن( 9) رقم الدولي المالية التقارير معيار تعديالت

 .للعقد المبكر اإللغاء بسبب تعويضا يتلقى أو يدفع الذي الطرف عن النظر وبصرف للعقد المبكر اإللغاء إلى يؤدي الذي
 

.عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية للشركة أثرلم ينتج أي   
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(: بيع أو تحويل الموجودات بين 28( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )10الدولي رقم ) تقارير الماليةالتعديالت على معيار 

 المستثمر وشركاته الحليفة أو مشاريعه المشتركة
( فيما يتعلق بفقدان 28( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )10تركز التعديالت على التناقض بين معيار التقارير المالية الدولي رقم )

السيطرة على الشركة التابعة والناتجة عن عملية بيع أو تحويل االستثمار في الشركة التابعة الى استثمار في شركة حليفة أو مشاريع 
مشتركة. توضح التعديالت أنه يتم االعتراف بكامل األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو تحويل األصول التي ينطبق عليها تعريف 

ً  -المنشأة  بين المستثمر والشركة الحليفة أو المشاريع المشتركة. في حين يتم االعتراف  -( 3لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ) وفقا
باألرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو تحويل األصول التي ال ينطبق عليها تعريف المنشأة بين المستثمر والشركة الحليفة أو 

 حصة المستثمر في الشركة الحليفة أو المشاريع مشتركة.المشاريع المشتركة الى مدى 
 
 التعديالت تطبق التي الشركة على يجب ولكن ،ىمسم غير أجل إلى التعديالت هذه تطبيق تاريخ بتأجيل للمحاسبة الدولي المجلس قام

 ان يتم تطبيقها بأثر مستقبلي.وفي وقت مبكر 
 

 لقوائم المالية  للشركة.لم ينتج عن تطبيق هذه التعديالت أي أثر على ا
 

 (: تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها 19تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
( المعالجة المحاسبية عندما يحدث تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها خالل 19توضح التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

ً أن على الشركة أوالً تحديد أي تكلفة خدمة سابقة، أو ربح أو خسارة من التسوية، دون األخذ السنة المالية. توضح التعديالت أيض ا
 .بعين االعتبار تأثير سقف األصل. يتم إثبات هذا المبلغ في قائمة األرباح أو الخسائر

 
أي تغيير، باستثناء المبالغ ضمن صافي بعد أن يتم تحديد االثر على سقف األصل بعد تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها. يتم إثبات 

 .الفائدة ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر
 

 لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية للشركة.
 

 (: االستثمارات طويلة األجل في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة28تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
( على االستثمارات طويلة األجل في 9عديالت أن على الشركة تطبيق متطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم )توضح الت

الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة التي ال يتم االعتراف بها وفقاً لطريقة حقوق الملكية ولكن يشكل، من حيث الجوهر، جزءاً من 
فة والمشاريع المشتركة )على المدى الطويل(. يعتبر هذا التعديل مناسب حيث ان نموذج خسارة صافي االستثمار في الشركات الحلي

 ( ينطبق على هذه االستثمارات طويلة االجل.9االئتمان المتوقع في معيار التقارير المالية الدولي رقم )
 

ً أنه عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ) ال تسجل الشركة أي خسائر للشركات الحليفة  (،9توضح التعديالت أيضا
والمشاريع المشتركة، أو أي خسائر انخفاض في صافي قيمة االستثمار، كتعديالت على صافي االستثمار في الشركة الحليفة أو 

والمشاريع ( االستثمارات في الشركات الحليفة 28المشروع المشترك التي قد تنشأ نتيجة تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم )
 المشتركة.

 
 لم ينتج عن تطبيق هذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية  للشركة.
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 -استخدام التقديرات ( 2-3)
 

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

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

درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات في المستقبل في أوضاع 
 وظروف تلك المخصصات.

 
 ( ملخص ألهم السياسات المحاسبية2-4)
 

 –ومعدات  ممتلكات
ويتم استبعاد كلفة الموجودات  تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم وأي مخصص مقابل التدني في القيمة.

 و االستهالك المتراكم حين بيع الممتلكات والمعدات أو التخلص منها و يتم إثبات أية أرباح أو خسائر في قائمة الدخل الشامل.
 

تهالك الممتلكات والمعدات )باستثناء األراضي( باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع باستخدام يتم اس
 التالية:النسب 

 
    ٪     

 15-2 وإنشاءات أبنية
 15 اإلنتاج محطات
 10 حفارات
 10 مخيمات
 15-10   ومختبرات ورش
 15 ومركبات آليات
 15 مكتبية معدات
 10 فروشاتوم أثاث

 
تتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات بخصوص االنخفاض في القيمة عندما تشير االحداث او التغيرات في الظروف الى 

تم أن القيمة الدفترية قد ال يمكن استردادها. عند وجود مثل تلك المؤشرات وعندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد، ي
 .الشاملخفيض قيمة الممتلكات والمعدات إلى قيمتها القابلة لالسترداد ويتم تسجيل قيمة التدني في قائمة الدخل ت
 

يتم مراجعة العمر االنتاجي وطريقة االستهالك بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة االستهالك تتناسب مع المنافع االقتصادية 
 المتوقعة من الممتلكات والمعدات.

 
تم احتساب النفقات المتكبدة الستبدال أي من مكونات الممتلكات والمعدات كبند منفصل ويتم رسملته كما يتم شطب المبالغ الدفترية ي

زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية المتعلقة بالممتلكات والمعدات.  يتم ألي جزء مستبدل. يتم رسملة النفقات األخرى الالحقة فقط عند 
 يع النفقات األخرى في قائمة الدخل الشامل كمصروف.إثبات جم
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 غير ملموسة موجودات

 يتم قياس الموجودات غير الملموسة بالتكلفة، وتظهر الحقاً بالكلفة بعد تنزيل اإلطفاء المتراكم أو أية تدني.
 

ير محددة. ويتم اطفاء الموجودات يتم تصنيف الموجودات غير الملموسة على اساس تقدير عمرها الزمني لفترة محددة أو لفترة غ
غير الملموسة التي لها عمر زمني محدد خالل هذا العمر ويتم قيد االطفاء في قائمة الدخل. اما الموجودات غير الملموسة التي 

ئمة الدخل عمرها الزمني غير محدد يتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ القوائم المالية ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها في قا
 الشامل.

 
 يتم استهالك الموجودات الملموسة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع باستخدام النسبة التالية:

   
 ٪20 برمجيات

 
 – وممتلكات الغاز تكاليف التنقيب والتخمين )التثمين(

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

إن جميع التكاليف المتعلقة بالحصول على حق التنقيب وتكاليف حفر اآلبار اإلستكشافية والتقييم تصبح تكاليف رأسممالية بشمكل مبمدئي 
 كموجودات غير ملموسة.  

 
الجيولوجيمة والجيوفيزيائيمة والتكماليف األخمرى  يتم تحميل التكاليف اإلستكشافية عمن المعلوممات الزلزاليمة العاممة وتكماليف الدراسمات

 غير المحددة على منطقة استكشاف معينة إلى قائمة الدخل الشامل في السنة التي تنشأ فيها.
 

ل اذا تبين نتيجة التنقيب أن البئر غيمر ناجحمة عنمد نهايمة التقيميم، فمإن جميمع التكماليف المتعلقمة بهمذا البئمر يمتم تحميلهما علمى قائممة المدخ
 الشامل في السنة التي تم التوصل فيها الى هذه القناعة، اما إذا تبين نتيجة التنقيمب أن البئمر نماجح وتجماري، فتمتم رسمملة همذه التكماليف

 كممتلكات غاز بحيث يتم اطفاؤها على العمر االنتاجي للبئر.
 

 -مشاريع تحت التنفيذ 
ءات والمعدات والمصروفات المباشرة. وال يتم إستهالك المشاريع تحت تظهر المشاريع تحت التنفيذ بالكلفة وتتضمن كلفة اإلنشا

 التنفيذ إال حين اكتمال الموجودات المتعلقة بها لتصبح جاهزة لإلستخدام.
 

 –مخزون 
ة الى تظهر البضاعة بسعر الكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل. تمثل تكاليف البضاعة جميع المصاريف المتكبدة إليصال البضاع

 موقعها ووضعها الحالي وتحدد الكلفة بإتباع متوسط الكلفة المرجح.
 

 –ذمم مدينة 
على كامل عمر أدوات الدين. قامت للخسائر االئتمانية المتوقعة تدرج الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي بعد تنزيل مخصص 

 بالمدينين الخاصة المستقبلية العوامل االعتبار بعين األخذ مع مانيةاالئت للخسارة التاريخية الخبرة إلى تستند دراسة بأعداد الشركة
 والبيئة االقتصادية.

 
 –طويلة األجل مستحقة  ذمم

كما باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.  بالقيمة العادلة، ويتم تسجيلها كذمم مستحقة من وزارة المالية يتم االعتراف بدفعات وزارة المالية
 في حين تدني قيمتها.خصم الذمة او عند و الخسائر في قائمة الدخل الشاملعتراف باألرباح أاالتقوم الشركة ب
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 – وأرصدة لدى البنوكالنقد 

النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل والتي  قد وما في حكمه يشمللغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية فإن الن
 ثة اشهر او اقل بعد تنزيل ارصدة البنوك الدائنة.لديها تواريخ استحقاق ثال

 
 - 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.

 
 –مؤجلة ال نحمال

تقوم  .الحصول عليهاو حالمن تلك طلباتدرتها بااللتزام بمتكد 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 

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

 
 –نهاية الخدمة للموظفين مكافأة مخصص 

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

 
 –اإليرادات 

 المساتحق أو المساتلم مقاباللل العادلاة بالقيماة( 15) الادولي المالياة التقاارير معياار حساب الغااز بياع باايرادات باالعتراف الشركة تقوم
يتم ببيع كامل انتاج الشركة من الغاز إلمى عميمل واحمدل الشمركة المركزيمة لتوليمد  المقابل. احتمال معقول لتحصيل وعندما يكون هناك

 .الكهرباء
 

فمي الوقمت المذي يمتم فيمه تسمليم الغماز و  عند نقطة معينة من الزمن العتراف بإيرادات بيع الغازبابموجب قانون األمتياز تقوم الشركة 
 يل. فاتورة للعماصدار ال

 
تستمر الشركة باالعتراف باإليرادات من الخدمات مع مرور الوقت وحسب (، س15قارير المالية الدولي رقم )بموجب معيار الت

االنجاز بطريقة مشابهه للسياسة المحاسبية السابقة، حيث أن العميل يقوم باستالم واستخدام الميزات والخدمات المقدمة من قبل 
 الشركة في نفس الوقت.

 
  بموجب اتفاقية اإلمتياز يتم تحقيق حصة الشركة من إيرادات مبيعات الغاز عند التوريد وإصدار الفاتورة للعميل.

 
 يتم تحقق إيرادات الفوائد البنكية وفقاً لمبدأ اإلستحقاق.

 
 –ضريبة الدخل 

ً  الدخل ضريبة مخصص احتساب يتم ً  1985 لسنة الدخل ضريبة قانونل وفقا  ينص والذي 2010 لعام( 1) رقم متيازاال لقانون وفقا
( 1( من قانون األمتياز رقم )6كما هو مبين في الفقرة )و( من البند )  ٪15على ان نسبة ضريبة الدخل القانونية للشركة ثابتة وقدرها 

ً و 2010لسنة   (. 12لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) وفقا
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 -العمالت االجنبية 

م بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعامالت، كما يتم تحـويل يتم تسجيل المعامالت التي تت
الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي. تدرج جميع 

 ل الشامل.الفروقات الناتجة عن عمليات التحويل ضمن قائمة الدخ
 
 قيمة الموجودات الماليةفي تدني ال

تعترف الشركة بِمخصص خسائر ائتمانية متوقعة لجميع أدوات الدين غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو 
ا للعقد وجميع التدفقات النقدية التي الخسارة. تستند الخسائر االئتمانية المتوقعة إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقً 

تتوقع الشركة استالمها، مخصومة عند تقدير سعر الفائدة الفعلي األصلي. تشمل التدفقات النقدية المتوقعة التدفقات النقدية من بيع 
 ضمانات محتفظ بها أو تحسينات ائتمانية أخرى تعد جزًءا ال يتجزأ من الشروط التعاقدية )ان وجدت(.

 
ً  صمخصال احتسابإدارة الشركة بتقوم  إلى خبرتها التاريخية في خسارة االئتمان معدلة وفقًا للعوامل المستقبلية الخاصة استنادا

 بالمدينين والبيئة االقتصادية.
 
 قيمة الموجودات غير الماليةفي تدني ال

ن األصل قد انخفضت قيمته. إذا وجد أي دليل على ذلك، أو بتاريخ إعداد التقارير المالية بتقييم فيما إذا كان هناك دليل بأ الشركةتقوم 
عندما يتطلب إجراء اختبار سنوي لالنخفاض في القيمة، تقوم الشركة بتقييم المبلغ الممكن تحصيله لألصل. إن مبلغ األصل الممكن 

ً تحصيله هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقص مة أيهما أعلى ويتم تحديده لألصل الفردي، تكاليف البيع وقيمته المستخد ا
إال إذا كان األصل ال يولد تدفقات نقدية داخلية مستقلة إلى حد كبير عن تلك الناتجة من الموجودات األخرى أو موجودات الشركة. 

ً وي تم تخفيضه إلى المبلغ عندما يتجاوز المبلغ المدرج لألصل أو وحدة توليد النقد المبلغ الممكن تحصيله، يعتبر األصل منخفضا
سعر الممكن تحصيله. أثناء تقييم القيمة العادلة المستخدمة، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة العادلة الحالية لها باستخدام 

حديد القيمة خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل. أثناء ت
ً تحديد مثل تلك  ً تكاليف البيع، تؤخذ المعامالت الحديثة في السوق في االعتبار إذا كانت متوفرة. وإذا لم يكن ممكنا العادلة ناقصا

ة أو المعامالت، يتم استخدام نموذج التقييم المناسب. يتم تثبيت هذه االحتسابات بمضاعفات تقييم أسعار أسهم الشركات التابعة المتداول
 مؤشرات القيمة العادلة المتوفرة األخرى.

 
 –تصنيف المتداول مقابل غير المتداول 

 الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس التصنيف المتداول وغير المتداول. الشركةتعرض 
 

 يعتبر الموجود متداوالً عندما:
 التشغيلية االعتياديةل يتوقع تحقيقه أو ينوى بيعه أو استهالكه في الدورة

 يحتفظ به بصورة اساسية لغرض المتاجرةل
 يتوقع تحقيقه خالل أثنى عشر شهراً بعد فترة إعداد التقاريرل و

النقد وما في حكمه إال إذا كان مقيد من إن يتم استبداله أو استخدامه لتسوية مطلوب لمدة أثنى عشر شهراً على األقل بعد فترة إعداد 
 التقارير.

 
 تم تصنيف جميع الموجودات األخرى على أنها غير متداولة. ي
 

 :يعتبر المطلوب متداوالً عندما
 يتوقع تسويته في الدورة التشغيلية العتياديةل
 يحتفظ به بصورة اساسية لغرض المتاجرةل

 عندما يكون مستحق السداد خالل أثنى عشر شهراً بعد فترة إعداد التقاريرل و
 وط لتأجيل تسوية المطلوب لمدة أثنى عشر شهراً على األقل بعد فترة إعداد التقارير.ليس هناك حق غير مشر

 
 تصنف موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة على أنها موجودات ومطلوبات غير متداولة.
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 - قياس القيمة العادلة

يتم دفعه لتسوية إلتزام في معاملة منظمة بين تمثل القيمة العادلة السعر الذي سيتم الحصول عليه عند بيع الموجودات أو الذي س
 المشاركين في السوق بتاريخ القياس.

 
ً على فرضية أن عملية بيع الموجودات أو تسوية اإللتزام تتم من خالل األسواق الرئيسية للموجودات  يتم قياس القيمة العادلة بناءا

 والمطلوبات.
 

 األكثر مالئمة للموجودات أو المطلوبات. في حال غياب السوق الرئيسي، يتم استخدام السوق
 تحتاج الشركة المتالك فرص الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالئمة.

 
تقوم المنشأة بقياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات باستخدام اإلفتراضات المستخدمة من المشاركين في السوق عند تسعير 

 تراض أن المشاركين في السوق يتصرفون وفقاً لمصلحتهم اإلقتصادية.الموجودات أو المطلوبات على اف
 

إن قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية يأخذ بعين االعتبار قدرة المشاركين في السوق على توليد المنافع اإلقتصادية من خالل 
 أفضل طريقة.استخدام الموجودات بأفضل طريقة أو بيعه لمشارك آخر سيستخدم الموجودات ب

 
تقوم الشركة باستخدام أساليب تقييم مالئمة وتتناسب مع الظروف وتوفر المعلومات الكافية لقياس القيمة العادلة وتوضيح استخدام 

 المدخالت الممكن مالحظتها بشكل مباشر وتقليل استخدام المدخالت الممكن مالحظتها بشكل غير مباشر.
 

تقوم إدارة الشركة بتحليل التحركات التي تمت على قيمة الموجودات والمطلوبات التي تتطلب إعادة بتاريخ إعداد التقارير المالية، 
ية تقييم أو إعادة قياس بما يتناسب مع السياسات المحاسبية للشركة. لغايات هذا التحليل، تقوم لجنة التقييم بالتحقق من المدخالت الرئيس

 البيانات والمعلومات المستخدمة الحتساب التقييم مع العقود والمستندات الالزمة. المطبقة في آخر تقييم تم من خالل مطابقة
 

 تقوم الشركة باستخدام الترتيب التالي ألساليب وبدائل التقييم وذلك في تحديد وعرض القيمة العادلة لألدوات المالية:
 

و تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية أو تم شطبها باستخدام جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم استخدام القيمة العادلة لقياسها أ
 المستويات التالية للقيمة العادلة، وبناءاً على أدنى مستوى للمدخالت التي لديها تأثير مهم لقياس القيمة العادلة ككل:

 
 األسعار السوقية المعلنة في األسواق الفعالة للموجودات والمطلوبات المشابهة. : األول المستوى
تقنيات تقييم تأخذ في االعتبار المدخالت ذات التأثير المهم على القيمة العادلة ويمكن مالحظتها بشكل مباشر أو  : الثاني المستوى

 غير مباشر.
تستخدم مدخالت لها تأثير مهم على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على معلومات في السوق  تقنيات تقييم حيث : الثالث المستوى

 يمكن مالحظتها.
 

تقوم الشركة بتحديد إذا ما تم تحويل أي من الموجودات والمطلوبات ما بين مستويات القيمة العادلة من خالل إعادة تقييم التصنيفات 
 ذات األثر الجوهري على قياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة مالية. )بناءاً على أدنى مستوى للمدخالت

 
تقوم إدارة الشركة وبالتنسيق مع المقيمين الخارجيين للشركة بمقارنة التغيرات والمعلومات الخارجية ذات الصلة التي تمت على 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات لتحديد مدى معقولية التغيرات.
 

لغايات إيضاح القيمة العادلة، تقوم الشركة بتحديد تصنيفات الموجودات والمطلوبات حسب طبيعتها ومخاطر الموجودات أو 
 المطلوبات ومستوى القيمة العادلة.
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 ممتلكات ومعدات (3)
 

 أرض 
  مبنى اإلدارة

 أبنية
  وإنشاءات

 محطات

  مخيمـات  حـفارات  اإلنتاج

 ورش

  ومختبرات

 آليات
باتومرك   

 معدات

  مكتبية

 أثاث
 المجموع  ومفروشات

 دينــــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينــــار  دينــــار  دينــــار  دينـــار 2019-
-الكلفة                      

 25ر939ر137  84ر366  357ر550  727ر507  697ر987  346ر495  10ر105ر320  11ر242ر563  2ر142ر714  234ر635  الرصيد كما في أول كانون الثاني
 346ر989  7ر381  23ر744  92ر566  690  -  181ر786  32ر122  8ر700  - اضافات 

 (401ر245)  -  -  -  -  -  (293ر218)  (108ر027)  -  - المحول إلى مشاريع تحت التنفيذ 

 (21ر750)  -  -  (21ر750)  -  -  -  -  -  - استبعادات

كانون األول  31الرصيد كما في   25ر863ر131  91ر747  381ر294  798ر323  698ر677  346ر495  9ر993ر888  11ر166ر658  2ر151ر414  234ر635 

                    

-اإلستهالك المتراكم                      

 20ر994ر780  65ر644  321ر938  625ر346  586ر820  325ر149  7ر364ر401  10ر327ر988  1ر377ر494  - الرصيد كما في أول كانون الثاني 
 1ر029ر035  4ر929  20ر354  39ر127  39ر477  3ر562  461ر405  417ر271  42ر910  - استهالك السنة 

 (184ر591)  -  -  -  -  -  (87ر367)  (97ر224)  -  - المحول إلى مشاريع تحت التنفيذ 

عاداتاستب  (21ر748)  -  -  (21ر748)  -  -  -  -  -  - 

كانون األول  31الرصيد كما في   21ر817ر476  70ر573  342ر292  642ر725  626ر297  328ر711  7ر738ر439  10ر648ر035  1ر420ر404  - 

                    
 –الدفترية صافي القيمة 

كانون األول  31كما في   4ر045ر655  21ر174  39ر002  155ر598  72ر380  17ر784  2ر255ر449  518ر623  731ر010        234ر635 
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 ممتلكات ومعدات (3)
 

 أرض 
  مبنى اإلدارة

 أبنية
  وإنشاءات

 محطات

  مخيمـات  حـفارات  اإلنتاج

 ورش

  ومختبرات

 آليات
باتومرك   

 معدات

  مكتبية

 أثاث
 المجموع  ومفروشات

 دينــــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينــــار  دينــــار  دينــــار  دينـــار 2019-
-الكلفة                      

 25ر939ر137  84ر366  357ر550  727ر507  697ر987  346ر495  10ر105ر320  11ر242ر563  2ر142ر714  234ر635  الرصيد كما في أول كانون الثاني
 346ر989  7ر381  23ر744  92ر566  690  -  181ر786  32ر122  8ر700  - اضافات 

 (401ر245)  -  -  -  -  -  (293ر218)  (108ر027)  -  - المحول إلى مشاريع تحت التنفيذ 

 (21ر750)  -  -  (21ر750)  -  -  -  -  -  - استبعادات

كانون األول  31الرصيد كما في   25ر863ر131  91ر747  381ر294  798ر323  698ر677  346ر495  9ر993ر888  11ر166ر658  2ر151ر414  234ر635 

                    

-اإلستهالك المتراكم                      

 20ر994ر780  65ر644  321ر938  625ر346  586ر820  325ر149  7ر364ر401  10ر327ر988  1ر377ر494  - الرصيد كما في أول كانون الثاني 
 1ر029ر035  4ر929  20ر354  39ر127  39ر477  3ر562  461ر405  417ر271  42ر910  - استهالك السنة 

 (184ر591)  -  -  -  -  -  (87ر367)  (97ر224)  -  - المحول إلى مشاريع تحت التنفيذ 

عاداتاستب  (21ر748)  -  -  (21ر748)  -  -  -  -  -  - 

كانون األول  31الرصيد كما في   21ر817ر476  70ر573  342ر292  642ر725  626ر297  328ر711  7ر738ر439  10ر648ر035  1ر420ر404  - 

                    
 –الدفترية صافي القيمة 

كانون األول  31كما في   4ر045ر655  21ر174  39ر002  155ر598  72ر380  17ر784  2ر255ر449  518ر623  731ر010        234ر635 
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 أرض 

  مبنى اإلدارة

 أبنية
  وإنشاءات

 محطات

  مخيمـات  حـفارات  اإلنتاج

 ورش

  ومختبرات

 آليات
  ومركبات

 معدات

  مكتبية

 أثاث
 المجموع  ومفروشات

 دينــــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينــــار  دينــــار  دينــــار  دينـــار 2018-
-الكلفة                      

 26ر063ر754  84ر186  341ر592  726ر907  697ر987  343ر504  10ر249ر666  11ر242ر563  2ر142ر714  234ر635  الرصيد كما في أول كانون الثاني
 271ر559  180  15ر958  27ر000  -  2ر991  225ر430  -  -  - اضافات 

 (369ر776)  -  -  -  -  -  (369ر776)  -  -  - المحول إلى مشاريع تحت التنفيذ وممتلكات الغاز
 (26ر400)  -  -  (26ر400)  -  -  -  -  -  - استبعادات

كانون األول  31الرصيد كما في   25ر939ر137  84ر366  357ر550  727ر507  697ر987  346ر495  10ر105ر320  11ر242ر563  2ر142ر714  234ر635 

                    

-اإلستهالك المتراكم                      

 20ر061ر658  61ر092  302ر924  621ر051  547ر447  321ر679  7ر011ر743  9ر862ر546  1ر333ر176  - الرصيد كما في أول كانون الثاني 
السنة استهالك   1ر118ر330  4ر552  19ر014  30ر693  39ر373  3ر470  511ر468  465ر442  44ر318  - 

 (158ر810)  -  -  -  -  -  (158ر810)  -  -  - المحول إلى مشاريع تحت التنفيذ وممتلكات الغاز

 (26ر398)  -  -  (26ر398)  -  -  -  -  -  - استبعادات

ول كانون األ 31الرصيد كما في   20ر994ر780  65ر644  321ر938  625ر346  586ر820  325ر149  7ر364ر401  10ر327ر988  1ر377ر494  - 

                    
 –الدفترية صافي القيمة 

كانون األول  31كما في   4ر944ر357  18ر722  35ر612  102ر161  111ر167  21ر346  2ر740ر919  914ر575  765ر220  234ر635 
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 زممتلكات غا (4)
 

 . 2019 كانون األول 31كما في  (48( و حفر بئر جديد )بئر 28الريشة )بئر  بئر يمثل هذا المبلغ تكاليف إعادة الدخول الى
 

 :متلكات الغاز خالل السنةفيما يلي الحركة على م
 9201   8201  
 دينـــــار  دينـــــار 

 -  1ر178ر156 الرصيد كما في أول كانون الثاني
 108ر692  - المحول من ممتلكات ومعدات

 1ر277ر373  1ر564ر055 المحول من مشاريع تحت التنفيذ
 (207ر909)  (277ر212) اطفاءات السنة

 1ر178ر156  2ر464ر999 كانون األول 31الرصيد كما في 

 
 
 مشاريع تحت التنفيذ (5)
 

و  2019 كانون األول  31باإلضافة الى مشاريع أخرى تحت التنفيذ كما في  (50و 49حفر أبار جديدة )بئر  يمثل هذا المبلغ تكاليف
2018. 

 
 فيما يلي الحركة على مشاريع تحت التنفيذ خالل السنة:

 9201   8201  
 دينـــــار  دينـــــار 
    

 248ر513  196ر732 الرصيد كما في أول كانون الثاني
 1ر123ر318  3ر038ر860 اإلضافات خالل السنة 

 102ر274  216ر654 المحول من ممتلكات ومعدات
 (1ر277ر373)  (1ر564ر055) المحول الى ممتلكات غاز

 -  (507ر625) المحول للمصاريف التشغيلية

 196ر732  1ر380ر566 كانون األول 31الرصيد كما في 

 
 
 المالية وزارة من مستحقة ذمم (6)
 

دينار  6ر000ر000بتحويل مبلغ  2017خالل عام ، قامت الشركة 2017أيار  24( بتاريخ 3052بناء على قرار مجلس الوزراء رقم )
ً  سنوات 4 مدار على استردادها سيتم التي و دفعتين على المالية وزارة حساب الى  )18/73/20368) رقم المالية وزير لكتاب وفقا

. قامت الشركة خالل السنة ٪5ستخدام سعر فائدة بلغ اتم خصمها بوادلة عتراف بالذمة مبدئياً بالقيمة الع. تم اإل2017تموز  23بتاريخ 
 31) دينار والذي يمثل إيراد السنة من تعديل القيمة العادلة للذمة 145ر141باالعتراف بإيراد بمبلغ  2019األول  كانون 31المنتهية في 

 .(211ر085: 2018كانون األول 
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 مخزون (7)
 9201   8201  
 دينـــــار  دينـــــار 

 1ر052ر413  1ر215ر311 محطة الغاز قطع غيار ولوازم
 5ر211ر709  6ر257ر096 قطع غيار ولوازم اآلبار والحفارات

 93ر412  373ر373 بضاعة بالطريق

 6ر357ر534  7ر845ر780 
 (450ر000)  (520ر000) مخصص قطع غيار ولوازم بطيئة الحركة

 5ر907ر534  7ر325ر780 

 
 :مخصص قطع غيار ولوازم بطيئة الحركةعلى حركة اليلي فيما 

 9201   8201  
 دينـــــار  دينـــــار 

    
 450ر000  450ر000 الرصيد كما في أول كانون الثاني

 -  70ر000 السنة  خالل مخصص قطع غيار ولوازم بطيئة الحركة مصروف

 450ر000  520ر000 كانون األول 31الرصيد كما في 

 
 
 ذمم مدينــة (8)
 9201   8201  
 دينـــــار  دينـــــار 

    
(24)إيضاح  شركة توليد الكهرباء المركزية  3ر001ر073  3ر191ر477 

 927ر340  927ر340 شركة ترانس جلوبال
 46ر222  46ر222 شركة رضا كنعان وأوالده

 8ر018  24ر960 أخــرى

 3ر982ر653  4ر189ر999 
 (973ر562)  (973ر562) ينزل: مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

 3ر009ر091  3ر216ر437 
 

وفقاً للعقد المبرم مع الشركة.  ( يوم من نهاية شهر التوريد65دوري كل )المركزية بسداد ذمم بيع الغاز بشكل  تقوم شركة توليد الكهرباء
 يوم من تاريخ استحقاقها. 90يد عن المركزية ال تز شركة توليد الكهرباء منالذمم المدينة  اعمار لذلك فأن

 
 .و هي مخصص لها بالكامل 2018و  2019كانون األول  31دينار كما في  973ر562 متدنية القيمةالذمم قيمة بلغت 

 
مقابل  حصول على ضماناتبالكامل. ال تقوم الشركة باللمخصص مقابلها في تقدير إدارة الشركة فإنه من المتوقع تحصيل الذمم غير ا

 .المدينة ه الذممهذ
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 أرصدة مدينة أخرى (9)
 9201   8201  
 دينـــــار  دينـــــار 

    
 441ر667  462ر471 ذمم موظفين

 46ر658  78ر511 أمانات ضريبة الدخل والمبيعات
 82ر350  64ر523 تأمينات مستردة

 60ر659  35ر625 إيرادات فوائد مستحقة
غيرمقبوض حمزة حقل مشروع إيراد  180ر000  -  

 43ر120  50ر240 أخــرى

 854ر454  691ر370 

 
 
 البنوكوأرصدة لدى نقد  (01)
 2019  2018 
 دينـــــار  دينـــــار 
    

 6ر400ر000  7ر500ر000 *أشهر ثالثة خالل تستحق ودائع
 758ر906  384ر294 ودائع تحت الطلب **

 7ر158ر906  7ر884ر294 النقد وما في حكمه
 
 .(٪5ر75و  ٪ 5ر15: بين 2018) ٪5ر62أشهر وتحمل معدل فائدة  ستةلمدة ال تزيد عن  يتم ربط الودائع  *

 .٪2ر5الى  ٪1الودائع تحت الطلب فائدة تترواح ما بين  تحمل **
 
 
 الملكيةحقوق  (11)
 

 – المدفوع رأس المال
 

كما  بقيمة إسمية دينار للسهم الواحد سهم 15ر000ر000لى دينار مقسم ا 15ر000ر000يبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع 
 . 2018 و 2019 األول كانون 31 في
 
 –حتياطي إجباري ا
 

٪ وهو غير قابل للتوزيع على 10خالل السنوات بنسبة السنوية قبل ضريبة الدخل األرباح  صافي ما تم تحويله من البنديمثل رصيد هذا 
هذا االحتياطي ما يعادل مقدار  االستمرار في اقتطاع هذه النسبة السنوية الى ان يبلغعلى العامة للشركة  الهيئة. هذا وقد وافقت المساهمين

 .سمال الشركة المصرح بهأر
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 نهاية الخدمة للموظفينمكافأة مخصص  (21)
 

 إن الحركة على مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين كما يلي:
 2019  2018 
 ــاردينـــ  دينـــــار 
    

 1ر360ر111  1ر173ر235 الرصيد كما في أول كانون الثاني
 268ر534  239ر301 المخصص خالل السنة
 (455ر410)  (55ر854) المدفوع خالل السنة* 

 1ر173ر235  1ر356ر682 كانون األول 31الرصيد كما في 
 
سنة بمقدار راتب شهري واحد عن كل سنة خدمة.  (15)يتم احتساب مخصص نهاية الخدمة للموظفين التي تزيد خدمتهم عن  *

 يستخدم آخر راتب يتقاضاه الموظف في تاريخ نهاية الخدمة ألحتساب المخصص. 
 
 
 مؤجلة ةمنح (31)
 

لتمويل شراء ضاغطات غازية  (BP) بتروليوم بريتيش دينار مقدمة من شركة 2ر108ر971حصلت الشركة على منحة بقيمة 
تصنيفها كإيراد مؤجل حيث يتم االعتراف به كإيراد على مدى العمر اإلنتاجي للموجودات وعلى أساس معقول وخزانات على أن يتم 

 . (20)ومنتظم وذلك تمشياً مع معيار المحاسبة الدولي رقم 
 

 .ينار(د 316ر345: 2018دينار ) 316ر345ايراد المنحة المؤجلة بمبلغ  بتحقيق 2019 كانون األول 31في  كما قامت الشركة 
 
 
 ذمم دائنة (41)
 2019  2018 
 دينـــــار  دينـــــار 
    

 6ر862  121ر842 ( 24)إيضاح  ذمة وزارة المالية
 29ر128  201ر144 أخرىذمم 

 35ر990  322ر986 
 
 
 أرصدة دائنة أخرى (51)
 2019  2018 
 دينـــــار  دينـــــار 
    

262ر423 ( 25مخصص قضايا )إيضاح  300ر000    
 35ر000  35ر000 أعضاء مجلس اإلدارة اتمكاف

 34ر743  8ر145 مصاريف مستحقة
 50ر753  - ذمم موظفين

 6ر600  4ر886 أخرى
 427ر096  310ر454 
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 ضريبة الدخل (61)
 

قانون حسب  2018و  2019 كانون األول 31في كما المنتهية  للسنواتتم احتساب مخصص ضريبة الدخل عن نتائج أعمال الشركة 
ً  1985 لسانة الدخل ضريبة  ثابتاة للشاركة القانونياة الادخل ضاريبة نسابة ان علاى يانص والاذي 2010 لعاام( 1) رقام االمتيااز لقاانون وفقاا

على الدخل الخاضع للضريبة والمتعلق بعمليات الشركة بموجمب االمتيماز. وان الشمركة غيمر خاضمعة أليمة ضمرائب جديمدة  ٪15وقدرها 
 طوال مدة االمتياز.  من أي نوع

 
 فيما يلي ملخص حركة مخصص ضريبة الدخل:

 9201   8201  
     دينـــــار  دينـــــار 

 -  75ر211 الرصيد كما في أول كانون الثاني
 75ر211  425ر880 مصروف ضريبة الدخل خالل السنة

 -  (142ر392) المدفوع خالل السنة

 75ر211  358ر699 كانون األول 31الرصيد كما في 

 
 ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:

 9201   8201  
     دينـــــار  دينــــار 

 3ر287ر558  2ر585ر750 المحاسبي الربح
    يضاف

    مصاريف غير مقبولة ضريبيا:
 268ر534  239ر301  الخدمة نهاية مكافأة مصاريف

 -  70ر000 لحركةمصروف مخصص قطع غيار ولوازم بطيئة ا
 300ر000  - مصروف مخصص قضايا محتملة 

    ينزل
 (455ر411)  (55ر854) المدفوع من مخصص نهاية الخدمة

 ً  (2ر899ر277)  - خسائر متراكمة مقبولة ضريبيا

 501ر404  2ر839ر197 الضريبيالربح 

ً )وفق نسبة ضريبة الدخل القانونية  ٪15  ٪15 لقانون األمتياز( ا
 ٪2ر3  ٪16ر47 ة ضريبة الدخل الفعليةنسب

 
تقم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات  لم.هذا و2018ي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى عام قامت الشركة بتقديم كشوفات التقدير الذات

 حتى تاريخ اعداد هذه القوائم المالية. 2018و2017 مألعوابمراجعة السجالت المحاسبية ل
 

 .2016ى مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل حتى عام حصلت الشركة عل
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 حصة الشركة من إيراد الغاز (71)
 2019  2018 
     دينـــــار  دينـــــار 

(24)إيضاح  سنةإجمالي إيراد الغاز خالل ال  12ر342ر676  11ر044ر761 
 (7ر405ر606)  (6ر626ر857) ينزل: استرداد تكاليف عمليات بترولية

وزارة المالية من فروقات أسعار الغازأقساط مستحقة عن ذمة زل: استرداد ين  (1ر500ر000)  (1ر500ر000) 
 (1ر718ر535)  (1ر458ر952) ينزل: حصة حكومة المملكة األردنية الهاشمية )إيضاح 24(

 1ر718ر535  1ر458ر952 
 
 
 تكاليف العمليات البترولية القابلة لالسترداد (81)
 

ة اعتماد التكاليف الخاضعة السترداد كلف العمليات البترولية والمشكلة من قبل وزير الطاقة والثروة المعدنية باعتماد كلف قامت لجن
دينار  86ر033ر927حيث تمت المصادقة على مبلغ  2018كانون األول  31ولغاية  2002العمليات البترولية للفترة من أول أيار 

 :التالية غالمبالتم استرداد و ككلف عمليات قابلة لالسترداد،
 

 المبلغ  الفترة 
    دينـــــار  

 6ر626ر857  2019
 7ر405ر606  2018
 5ر070ر370  2017
 3ر493ر253  2016
 3ر687ر713  2015
 4ر116ر873  2014
 4ر529ر903  2013
 4ر909ر185  2012
 5ر437ر738  2011
 5ر538ر635  2010
 1ر769ر570  2005

 52ر585ر703  
 

 .2019كانون األول  31دينار كما في  33ر448ر224إن الرصيد المدور والموافق عليه من قبل اللجنة المشكلة يبلغ 
 

 2ر690ر403والبالغة  2019حزيران  30ولغاية  2019قامت اللجنة بمراجعة كلف العمليات البترولية للفترة من أول كانون الثاني 
 ة تقريرها حتى تاريخ القوائم المالية.دينار هذا ولم تصدر اللجن

 
 دينار. 3ر355ر787والبالغة  2019كانون األول  31ولغاية  2019 تموزلم تقم اللجنة بمراجعة كلف العمليات البترولية للفترة من أول 

 
 
 إيراد مشروع حقل حمزة (19)
 

قامات بهاا الشاركة خاالل  وصيانة أبار في حقال حمازةتقديم خدمات تنظيف  إيرادات ومصاريف تخصمن  2018لعام يتكون هذا البند 
 .3633 \1\11\58لصالح وزارة الطاقة والثروة المعدنية استنادا إلى كتاب دولة رئيس الوزراء رقم  2018عام 
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 مصاريف تشغيلية (02)

 9201   8201  
 المجمـــوع  المجمـــوع  آبار حقل الريشة  استكشاف  حفــارات  محطة الغاز 
ـارــــدين  ـارــدينــ   ـارــدينــ   ـارــدينــ   ـارــدينــ   ـارــدينــ                

 1ر727ر788  1ر922ر897  -  340ر007  1ر021ر114  561ر776 أجور ومنافع أخرىو رواتب
 225ر987  122ر426  -  27ر240  53ر418  41ر768 مكافأة نهاية الخدمة 
 486ر739  672ر479  -  1ر900  481ر073  189ر506 قطع غيار وصيانة

 1ر262ر899  1ر248ر720  277ر212  57ر409  476ر380  437ر719 استهالكات واطفاءات
 131ر731  80ر109  -  -  112  79ر997 محروقات وكهرباء ومياه

 57ر988  41ر525  -  15ر445  19ر571  6ر509 مصاريف تأمين
 984ر215  -  -  -  -  - مصاريف أبار غير ناجحة

 -  319ر179  319ر179  -  -  - (45مصاريف استكمال بئر )
 87ر128  161ر247  -  33ر541  67ر849  59ر857 أخرى

 4ر964ر475  4ر568ر582  596ر391  475ر542  2ر119ر517  1ر377ر132 مجموع المصاريف التشغيلية
 
 
 مصاريف إدارية (12)
 9201   8201  
اردينـــــ  دينـــــار       

 903ر025  956ر352 أجور ومنافع أخرىو رواتب
 70ر559  137ر573 مصاريف محروقات وسيارات
 42ر547  116ر875 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 63ر340  76ر477 ستهالكاتا
 49ر651  64ر833 مصاريف سفر وتنقالت

 55ر990  56ر642 مكافآت موظفين
 62ر437  56ر255 (24)إيضاح  دارةأعضاء مجلس اإل أتعاب وتنقالت

 14ر705  48ر081 ضيافة
 27ر324  35ر184 مصاريف صيانة

 24ر884  39ر071 مياهو كهرباءو هاتفمصاريف 
 64ر595  28ر160 استشارات

 27ر813  31ر606 وغراماترخص و رسوم
 33ر948  24ر305 مطبوعات واشتراكاتو قرطاسية

 12ر003  17ر586 عموالت بنكية
 42ر914  7ر764 مصاريب تدريب 

 2ر234  1ر736 مصاريف تأمين
 18ر827  56ر319 أخرى

 1ر516ر796  1ر754ر819 
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 السنة ربح حصة السهم من (22)
 9201   8201  

    
2ر159ر870 السنة )دينار( ربح 3ر212ر347    

15ر000ر000 المتوسط المرجح لعدد االسهم )سهم( 15ر000ر000    
    
 فلس/دينار  ينارفلس/د 

414/0 السنة إلى المساهمين اسية والمخفضة للسهم من ربحالحصة األس   214/0  
 
 
 التزامات محتملة (32)
 

 المالية التزامات محتمل أن تطرأ تتمثل فيما يلي: القوائمعلى الشركة بتاريخ 
 
  2019  2018 
 التأمين النقدي  القيمة  التأمين النقدي  القيمة  
 دينـــار  دينـــار  دينـــار  ــاردينـ  
         

 77ر600  1ر393ر000  57ر600  993ر000  كفاالت بنكية
         

 -  -  2ر173  72ر340  اعتمادات مستندية
 
 
 معامالت مع جهات ذات عالقة (42)
 

فيذية العليا والشركات التي هم فيها مساهمون ن وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنون الرئيسيوتمثل الجهات ذات العالقة المساهم
 .الشركة إدارة قبل من المعامالت بهذه المتعلقة والشروط األسعار سياسات عتمادا يتم .رئيسيون

 

    كانون األول: 31بنود قائمة المركز المالي كما في 
    

 2018  2019 -موجودات متداولة 
 دينـــار  دينـــار 

    -ذمم مدينة 
 شركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة المحدودة 

 3ر001ر073  3ر191ر477 ( 8 إيضاح) (الحكومية المساهمات إدارة لشركة حليفة شركة)  
    -أخرىذمم مدينة 

 1ر500ر000  1ر500ر000 (6)إيضاح  ذمم مستحقة من وزارة المالية
    

    -موجودات غير متداولة 
    

 2ر018ر216  663ر357 (6)إيضاح تحقة من وزارة المالية ذمم مس
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9201 –مطلوبات متداولة    8201  

 دينـــار  دينـــار 
    -ذمم دائنة 

 6ر862  121ر842 (14)إيضاح وزارة المالية 
 

 2018  2019 كانون األول: 31بنود قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 
 دينـــار  دينـــار 
    

  قيمة فواتير الغاز الموردة لشركة توليد الكهرباء المركزية
 (17 إيضاح)  (الحكومية المساهمات إدارة لشركة حليفة شركة)  

 
 11ر044ر761

  
 12ر342ر676

 
حكومة المملكة األردنية الهاشمية الممثلة بوزارة الطاقة الثروة المعدنية )إيراد 

 300ر000  - (19مشروع حقل حمزة( )إيضاح 
    

 1ر718ر535  1ر458ر952 (17للسنة  )إيضاح  حصة حكومة المملكة األردنية الهاشمية
    

 237ر187  254ر956  رواتب ومنافع اإلدارة التنفيذية العليا
    

 62ر437  56ر255 (21)إيضاح  مكافآت وأتعاب وتنقالت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

 
 
 القضايا (52)
 

وبرأي .دينار( 388ر389: 2018دينار ) 124ر060مبلغ  2019 كانون األول 31ضايا المقامة على الشركة كما في بلغت قيمة الق
 القضايا تلك عن تنجم قد التي االلتزامات لمواجهة كاف   القضايا هذه مقابل المحتسب المخصص فإن قانونيلا ومستشارهاإدارة الشركة 
 .2018و  2019 كانون األول 31ضايا على الغير كما في لم تقم الشركة بإقامة أي ق .والمطالبات

 
 
 حتياطيات الغـازا (62)
 

 تم( IPR) المختص العالمي المستشار قبل من 2006 عام خالل إجراؤها تم التي الغازية االحتياطيات لتقدير دراسة أحدث على بناءً 
. تشير الدراسة أن هنالك مبالغة في التحفظ في هذه التقديرات 2006مليار قدم مكعب في نهاية عام  102ر3تقدير االحتياطيات بما يعادل 

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

والتي تمت وفق أكثر طرق  2007م على نتائج الدراسات الداخلية التي تجريها الشركة بصورة مستمرة والتي تم تحديثها خالل عا بناءً 
 مليار قدم مكعب.  443احتساب االحتياطيات واقعية وتحفظاً ولآلبار المنتجة فقط، فإن تقديرات االحتياطي في حدها األدنى تبلغ 
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 المالية لألدواتقيمة العادلة ال (72)
 

 تتمثل األدوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
 

بعض األرصدة المدينة األخرى. ذمة مستحقة من وزارة المالية والذمم المدينة وو لدى البنوكأرصدة و ودات المالية من نقدون الموجتتك
 .وبعض األرصدة الدائنة األخرى تتكون المطلوبات المالية من الذمم الدائنة

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

 
 
 إدارة المخاطر (82)
 

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

 
لسنة واحدة، ويتم احتسابها على بأثر التغيرات المفترضة الممكنة بأسعار الفوائد على ربح الشركة  الشامل تتمثل حساسية قائمة الدخل

 كانون األول. 31الموجودات والمطلوبات المالية التي تحمل سعر فائدة متغير كما في 
 

، مع بقاء جميع كانون األول 31ر الفائدة كما في للتغيرات الممكنة المعقولة على أسعا الشامل يوضح الجدول التالي حساسية قائمة الدخل
 رة ثابتة.المتغيرات األخرى المؤث

 
2019- 

 
 العملـــة

 الزيادة )النقص(
  بسعر الفائدة

 األثر على
 ربح السنة قبل
 ضريبة الدخل

 دينـــار  نقطة أساس 
    

 38ر685  50 دينار أردني
(38ر685)  (50) دينار أردني  

 
2018- 

 
 العملـــة

 الزيادة )النقص(
  بسعر الفائدة

 األثر على
 ربح السنة قبل

 لضريبة الدخ
 دينـــار  نقطة أساس 

    
35ر795  50 دينار أردني  
(35ر795)  (50) دينار أردني  
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 -مخاطر االئتمان

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

خاطر االئتمان حيث تقوم بوضع سقف ائتماني للعمالء مع مراقبة الذمم القائمة بشكل بأنها ليست معرضة بدرجة كبيرة لم 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

 
 -ر السيولةمخاط

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

 
 .أشهر ثالثةالتستحق الذمم الدائنة خالل فترة ال تتجاوز 

 
 -مخاطر العمالت

األمريكي. إن سعر صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدوالر األمريكي  إن معظم تعامالت الشركة هي بالدينار األردني والدوالر
 .دوالر لكل دينار(، وبالتالي فإن أثر مخاطر العمالت غير جوهري على القوائم المالية 41/1)
 
 
 إدارة رأس المال (29)
 

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

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

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

 إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع واالحتياطي اإلجباري واألرباح المدورة والبالغ مجموعها
 .2018كانون األول  31 دينار كما في 24ر291ر473مقابل  2019كانون األول  31دينار كما في  26ر451ر343

 



الاصرغر السظعي 2019     الاصرغر السظعي 2019 68

 شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة
 إيضاحات حول القوائم المالية

  2019كانون األول  31

- 22- 

 
 الصادرة وغير النافذة بعد والتعديالت المالية الدولية والتفسيرات الجديدة معايير التقارير (03)
 

والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد حتى تاريخ القوائم المالية مدرجة أدناه، وستقوم الدولية إن المعايير المالية 
 اللزامي:الشركة بتطبيق هذه التعديالت ابتداًء من تاريخ التطبيق ا

 
 ( عقود التأمين 17معيار التقارير المالية الدولي رقم )

ً شامالً لالعتراف والقياس والعرض وااليضاحات المتعلقة بعقود التأمين. ويحل هذا المعيار محل معيار التقارير  يقدم المعيار نموذجا
ود التأمين )مثل عقود الحياة وغيرها من عقود التأمين عقود التأمين. ينطبق المعيار على جميع أنواع عق –( 4المالية الدولي رقم )

المباشرة وعقود إعادة التأمين( دون النظر للمنشأة المصدرة لعقد التأمين، كما ينطبق على بعض الضمانات واألدوات المالية التي تحمل 
 ة توزيع األقساط.خاصية المشاركة. ان اإلطار العام للمعيار يتضمن استخدام طريقة الرسوم المتغيرة وطريق

 
مع ارقام المقارنة، مع السماح بالتطبيق المبكر شريطة ان المنشأة طبقت  2021كانون الثاني  1سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارا من 
الدولي رقم ( قبل أو مع تطبيق معيار التقارير المالية 15( ومعيار التقارير المالية الدولي رقم )9معيار التقارير المالية الدولي رقم )

(17 .) 
 

 ال تتوقع الشركة ان ينتج أثر من تطبيق هذا المعيار.
 

 (: تعريف "األعمال"3الدولي رقم ) تعديالت على معيار التقارير المالية
دة اندماج األعمال لمساع -( 3أصدر المجلس الدولي للمحاسبة تعديالت على تعريف "األعمال" في معيار التقارير المالية الدولي رقم )

المنشئات على تحديد ما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المستحوذ عليها ينطبق عليها تعريف "األعمال" أم ال. وتوضح هذه 
التعديالت الحد األدنى لمتطلبات األعمال، وتحذف تقييم ما إذا كان المشاركين في السوق قادرين على استبدال أي عناصر أعمال غير 

تعديالت توجيهات لمساعدة المنشئات على تقييم ما إذا كانت العملية المستحوذ عليها جوهرية، وتحديد تعريفات ضيف التموجودة، و
 األعمال والمخرجات، واضافة اختبار تركيز القيمة العادلة االختياري. 

 
عد تاريخ التطبيق األولي، فلن ينتج نظًرا ألن التعديالت تطبق بأثر مستقبلي على المعامالت أو األحداث األخرى التي تحدث عند أو ب

 الشركة من تطبيق هذه التعديالت في تاريخ االنتقال.أثر على 
 

 (: تعريف "الجوهري"8( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
ض القوائم المالية ومعيار المحاسبة الدولي رقم عر -( 1أصدر المجلس الدولي للمحاسبة تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

" ضمن المعايير كافة جوهريالسياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية لتوحيد تعريف ما هو " -(8)
و إغفالها أو وتوضيح جوانب معينة من التعريف. ينص التعريف الجديد على أن "المعلومات تعتبر جوهرية إذا نتج عن حذفها أ

إخفاءها، تأثير بشكل معقول على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية لألغراض العامة على أساس تلك القوائم 
 المالية، والتي توفر معلومات مالية محددة حول المنشأة ". 

 
 .لى القوائم المالية الشركةثر عأ "جوهريمن غير المتوقع أن يكون للتعديالت على تعريف ما هو "

 
 (7) رقم المالية للتقارير الدولي والمعيار( 9) رقم الدولي المالية التقارير لمعيار الفائدة معدالت معايير عديالتت

 من عدد تشمل( 7) رقم المالية للتقارير الدولي والمعيار( 9) رقم الدولي المالية التقارير لمعيار الفائدة معدالت معايير تعديالت إن
 التحوط عالقة تتأثر.  الفائدة معدالت معايير بتعديل مباشر بشكل تتأثر التي التحوط عالقات جميع على تنطبق التي اإلعفاءات عمليات

 ةنتيج. التحوط أداة أو التحوط لبند المعيار، إلى المستندة النقدية التدفقات حجم أو /و توقيت بشأن تيقن عدم حالة إلى التعديل أدى إذا
 خالل التحوط، أداة أو التحوط لبند المعيار، إلى المستندة النقدية التدفقات حجم أو /و توقيت حول تيقن عدم هناك يكون قد التعديل، لهذا

 الصفقة كانت إذا فيما التيقن عدم إلى ذلك يؤدي قد .(RFR) المخاطر من يخلو ببديل الحالي الفائدة معدل معيار الستبدال السابقة الفترة
 .ال أم فعالة مستقبالً  التحوط عالقة كانت إذا وما مرجحة المتوقعة
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 التحوط أداة أو التحوط لبند المعيار، إلى المستندة النقدية التدفقات حجم أو /و توقيت حول تيقن عدم هناك يكون قد التعديل، لهذا نتيجة
 التي المالية الفترات على التعديالت تسري .(RFR) المخاطر من خلوي ببديل الحالي الفائدة معدل معيار الستبدال السابقة الفترة خالل
 تم تحوط عالقات أي إعادة يمكن ال أنه إال. رجعي بأثر تطبيق ويتم. المبكر بالتطبيق السماح مع 2020 الثاني كانون 1 بعد أو في تبدأ

  .السابقة التجارب من دةباالستفا تحوط عالقات أي تعيين يمكن وال الطلب، تطبيق عند مسبقًا إلغائها
 
 عند المالية التقارير على تؤثر قد التي المسائل إلى تركيزه الدولية المحاسبة معايير مجلس يحول األولى، المرحلة من االنتهاء بعد

  .IASB مشروع من الثانية بالمرحلة ذلك إلى ويشار  .RFR بـ الحالي الفائدة معدل معيار استبدال
 
ً  تعديالتال الشركة تطبق لم  إنهاء يتطلب الذي الحد إلى التحوط عالقات على يؤثر ال التعديل عن الناشئ التيقن عدم أن حيث مبكرا

  .العالقة
 
 
 أرقام المقارنة  (13)
 

لتبويب أي ولم ينتج عن إعادة ا 2019لتتناسب مع تبويب أرقام القوائم المالية لعام  2018تم إعادة تبويب بعض أرقام القوائم المالية لعام 
  .2018أثر على الربح أو حقوق الملكية لعام 
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