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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
السادة أعضاء الهيئة العامة المحترمين،،،

 يسعدني أن أتقدم إليكم بتقرير مجلس اإلدارة الخامس والعشرون متضمناً أهم نشاطات الشركة ونتائج أعمالها والقوائم المالية التي تتكون من قائمة المركز 

المالي كما في 31 كانون األول 2021 وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون 

األول 2021.

استمرت الشركة خالل العام 2021 بالقيام بمهامها الرئيسية في أعمال االستكشاف والتقييم واإلنتاج والحفر والدراسات لتطوير حقل الريشة الغازي، 

ووفقاً للخطة التشغيلية المقرة لعام 2021 وفي حدود اإلمكانيات المالية الذاتية المتاحة، وعلى الرغم من جائحة كورونا قامت الشركة بتنفيذ األعمال 

الهادفة لتعويض انخفاض الطاقة اإلنتاجية من الغاز وأهمها حفر آبار جديدة وذلك من أجل رفع مستويات اإلنتاج، حيث بلغ معدل كميات اإلنتاج المباعة 

19 مليون قدم³ يومياً مقارنة مع 15 مليون قدمᶟ يوميا في عام 2020 ،  كما تجدر اإلشارة إلى أن االستطاعة اإلنتاجية وصلت في نهاية عام 2021 

إلى حوالي 30 مليون قدم³ يومياً، و يمثل هذا ارتفاع مقداره  15% مقارنة مع عام 2020.

كما واصلت الشركة إعداد الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والتي شملت تحليل ومعالجة وتفسير المسوحات الزلزالية ثالثية األبعاد في حقل الريشة 

والتي أعادت شركة البترول الوطنية دراستها وتحليلها وبناء نموذج جيولوجي جديد أكثر وضوحاً يؤمل منه أن يرفع نسبة النجاح لعمليات الحفر في الحقل.

وقد بلغت كميات الغاز المباعة في عام 2021 ما مقداره )6.526( مليار قدم³ بالمقارنة مع )5.317( مليار قدم³ لعام 2020 وبزيادة نسبتها  23%،  حيث 

ساعد ربط األبار الناجحة والتي تم حفرها في عام 2021 على اإلنتاج في تعويض النضوب الطبيعي لإلبار، كما بلغت إيرادات مبيعات الغاز خالل العام 

2021 ما مقداره )13,090,353( دينار أردني بالمقارنة مع )10,370,201( دينار اردني لعام 2020 ، أي بزيادة قدرها )2,720,152( دينار أردني 

تشّكل زيادة بنسبة  26% عن العام السابق  وعلى الرغم من انخفاض معدل سعر الغاز المباع في عام 2021  بنسبة  1.5% عنه كما في عام 2020.

هذا وقد حققت الشركة ربح قبل ضريبة الدخل مقداره )6,787,548( دينار أردني للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021 مقارنة بربح مقداره 

)4,138,635( دينار أردني لعام 2020 وبزيادة نسبتها 64%، وبلغ صافي الربح بعد مخصصات ضريبة الدخل )5,677,808( دينار أردني وبواقع 

)0.379( دينار أردني حصة السهم الواحد من صافي الربح، كما ارتفعت حقوق الملكية لتبلغ )34,412,155( دينار أردني مقارنة مع )28,734,347( 

دينار أردني لعام 2020، وبلغ مجموع الموجودات )43,029,599( دينار اردني مقارنة مع )34,799,064( دينار أردني لعام 2020.
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ووفقاً لخطة الشركة االستراتيجية لالعوام  2020-2030 تعمل الشركة حالياً الستغالل القدرات اإلنتاجية الحالية والتي أصبحت تتجاوز الكميات المباعة، 

بالبحث عن بدائل تسويق الغاز وتجاوز المشتري الواحد، حيث قامت الشركة بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات المهتمة بشراء غاز الريشة 

لنقل الغاز لوسط األردن بواسطة الصهاريج بعد ضغطه او تسييله و بناء صناعات كيماوية مثل االمونيا كونها مادة استراتيجية لألردن وذلك بالتوازي 

مع مشروع تعدين الفوسفات والذي ابتدأ التنقيب عنه حاليا من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية في منطقة حقل غاز الريشة، باإلضافة الى االستمرار 

بتوليد الكهرباء من خالل الوحدات التوليدية المتواجدة حاليا.

وإني لعلى ثقة بأن النتائج اإليجابية التي حققتها الشركة في حفر ابار الريشة ستعمل على زيادة اإلنتاج وتمكين الشركة من متابعة تنفيذ برامجها ومشاريعها 

الواردة في خطتها االستراتيجية من خالل حفر آبار جديدة وصيانة االبار القديمة مما سيساهم في رفع قيمة الجدوى االقتصادية للمشروع وذلك في إطار 

المساعي الرسمية لتطوير مصادر الطاقة المحلية وزيادة نسبة مساهمة الغاز الطبيعي المنتج محلياً في خليط الطاقة الكلي بهدف تخفيف أعباء فاتورة 

الطاقة على المملكة.

وفي الختام، أرجو أن أتقدم بالشكر والتقدير لزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، وكافة العاملين في الشركة على مــــــــا بذلوه من جهد 

مستمر للوصول إلى الغايات المنشودة ، وتطوير أعمال الشركة،  ولنا كبير األمل في استمرار هذا الجهد المثمر إن شاء هللا.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

المهندس لـــيث الــقاســــــم

  رئيس مجلس اإلدارة    
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بسم هللا الرحمن الرحيم

تقرير مجلس اإلدارة السنوي الخامس والعشرون عن عام 2021

أوال: نبذة عن الشركة ونشاطاتها وغاياتها وموقعها الجغرافي وحجم االستثمار

تأسست شركة البترول الوطنية في حزيران عام 1995 ويبلغ رأسمالها الحالي )15( مليون دينار، وقد وقعت الشركة مع الحكومة في عام أ. 
1996  اتفاقية امتياز الريشة لمدة خمسين عاماً قابلة للتمديد وقد تم تعديل االتفاقية المذكورة بتاريخ 2002/5/1 بموجب القانون المؤقت رقم 
15 لسنة 2002 وإصدار القانون رقم )1( لسنة 2010 )قانون تصديق اتفاقية اإلمتياز المعقودة بين حكومة المملكة األردنية الهاشمية وشركة 
البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة(، تمنح اتفاقية االمتياز وإتفاقية المشاركة في اإلنتاج شركة البترول الوطنية حق استكشاف وإنتاج 
البترول ضمن منطقة االمتياز و القيام بالعمليات البترولية ويشمل ذلك عمليات االستكشاف والتطوير للنفط والغاز الطبيعي ضمن منطقة االمتياز 
إلى جانب إنتاج وتسويق ونقل الغاز والنفط المستخرج داخل المملكة، و من أهم غايات شركة البترول الوطنية التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي 
وأية مواد هيدروكربونية أخرى وتجميع ومعالجة وتخزين جميع المواد الهيدروكربونية وإقامة وإدارة واستثمار موانئ متخصصة لتخزين ونقل 
ومبادلة النفط والغاز ومشتقاتهما وامتالك وسائط النقل الالزمة، واالتجار بالبترول الخام ومشتقاته داخل المملكة األردنية الهاشمية وخارجها 
والمساهمة في إنشاء صناعات ذات عالقة والقيام بجميع أعمال الحفر وإنشاء مراكز الصيانة والفحص وتقديم جميع أنواع الخدمات المساندة 

ألعمال الحفر.

يقع مركز الشركة الرئيسي في عمان وتقع منطقة االمتياز في شمال شرق المملكة على الحدود العراقية ، وتبلغ مساحتها حوالي سبعة آالف ب. 
ويبلغ عدد  االمتيـــــاز،  كيلومتر مربع من مساحة منطقة  ألف وخمسماية  الغــــــازي حوالي  الريشة  ، ويغطي حقل  كيلومتر مربع  وستماية 

الموظفين والمستخدمين في الشركة )189( موظفا ومستخدما كما في 2021/12/31، واليوجد أي فروع للشركة داخل المملكة او خارجها.

يبلغ حجم االستثمار الرأسمالي للشركة كما في 2021/12/31 مبلغ  43,029,599 دينار أردني.ج. 

ثانيا: الشركات التابعة للشركة

اليوجد شركات تابعة للشركة.
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ثالثاً: أسماء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ونبذة تعريفية عنهم

يتكون مجلس اإلدارة من سبعة مقاعد يشغلها حالياً خمسة أعضاء، ويشرف المجلس على وضع أهداف الشركة ومتابعة تحقيقها وينبثق عن مجلس اإلدارة 
كل من لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافات ولجنة العطاءات المركزية، وقد عقد مجلس اإلدارة )12( اجتماع خالل العام 2021.

أ.   اعضاء مجلس اإلدارة 

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(	 

م. غسينه غسان سلمان الحلو )عضو مجلس إدارة(. 	
 مواليد 1962/05/01.	 
 بكالوريوس هندسة كيماوية .	 
 مدير البترول والصخرالزيتي سابقاً / وزارة الطاقة )قطاع عام(	 
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السيد أحمد علي يوسف الجالودي )عضو مجلس إدارة(. 	
 مواليد 1962/09/01.	 
 بكالوريوس محاسبة وتدقيق.	 
 رئيس وحدة رقابة مالية / وزارة المالية )قطاع عام(	 

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(	 

السيد عمر حسن الحميدي العمايره )عضو مجلس إدارة(. 	
 مواليد 1965/01/01.	 
 ماجستير ادارة ودراسات استراتيجية.	 
 متصرف - وزارة الداخلية سابقاً )قطاع عام(	 
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ب.   أعضاء اإلدارة العليا

سنة المسمى الوظيفياالسم
تاريخ الدرجة العلميةالميالد

التخرج
تاريخ االلتحاق 

بالعمل
سنوات 
الخبرات السابقةالخبرة

بكالوريوس هندسة 1960المدير العامم. محمد عقلة علي اسماعيل
قطاع عام 1983201737بترول

وخاص

نائب المدير العام / مهند محمود سطعان الردايدة
قطاع خاص1991199629بكالوريوس محاسبة1969امين سر مجلس االدارة

د.ماهر خالد دوجان الختاتنة
مدير  دائرة 
االستكشاف

المكلف
قطاع خاص1996199628دكتوراه جيولوجيا1965

بكالوريوس هندسة 1964مدير دائرة االنتاجم.سالم محمد شحادة خويلة
قطاع عام1996200223بيتروكيماوية

مدير  دائرة اللوازم م.غسان الياس ضيف هللا القيقية
1967والمستودعات المكلف

بكالوريوس هندسة 
ميكانيك معدات حفر 

واستخراج النفط 
والغاز

قطاع خاص1991201427

قطاع خاص1987201733بكالوريوس محاسبة1964المدير المالي واالداريسعيد محمد سعيد عواد

مدير دائرة الحفر م.موفق عقلة علي الخصاونة
بكالوريوس هندسة 1965المكلف

قطاع عام 1992199629كهرباء
وخاص

رئيس وحدة التدقيق غيث سعيد كمال الروسان
بكالوريوس علوم 1981الداخلي

قطاع خاص2006200618مالية ومصرفية

رابعا: كبار مالكي االسهم الذين يملكون مانسبته 5% فاكثر لعامي 2021 و 2020

2020 2021
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
تعتبر شركة البترول الوطنية هي الشركة الوحيدة التي تعمل في مجال االستكشاف والتنقيب عن البترول في األردن وال يوجد لها أي منافس في هذا المجال 

ويعتبر كامل إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي مسوق بالكامل نظرا لحاجة األردن وافتقارها لمصادر الطاقة المحلية.

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

 تتعامل الشركة مع مجموعة من الموردين المحليين والخارجيين المختصين بالصناعة البترولية وال يوجد درجة اعتماد على موردين محليين وخارجيين 
محددين يشكلوا 10% فأكثر من إجمالي المشتريات.

ب. العمالء 

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

سابعا: الحماية الحكومية واالمتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين واألنظمة

تتمتع الشركة بامتياز حصري وفق قانون االمتياز رقم )1( لسنة 2010 حتى عام 2046 وقابل للتمديد والقانون رقم )14( لسنة 2014 والذي - 
يعطيها حق الحصرية في االستكشاف واإلنتاج من  مناطق امتيازها، وكما تتمتع الشركة بإعفاءات حكومية من رسوم الجمارك والضريبة العامة 

على المبيعات على مستورداتها ومشترياتها المتعلقة بالعمليات البترولية.

ال يوجد أي براءات اختراع حصلت الشركة عليها.- 

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

لم يصدر أي قرار عن الحكومة أو أي من المنظمات الدولية له تأثير على عمل الشركة او على منتجاتها.- 
كما أن الشركة تطبق معايير الجودة  الخاصة بالصناعة البترولية المعتمدة- 

)American Petroleum Institute Standards( API
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تاسعا: الهيكل التنظيمي للشركة
أ.  الهيكل التنظيمي

وحدة الخدمات
ادارية الميدانية

وحدة السالمة العامة
والصحة والبيئة وا�من
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ب. عدد موظفين الشركة ومؤهالتهم
بلغ عدد الموظفين والمستخدمين في الشركة كما في 2021/12/31 : )189 موظفاً ومستخدماً(

العددالمؤهل العلمي

1دكتوراه

1ماجستير

51بكالوريس

44كلية مجتمع / دبلوم

58ثانوية عامة

34اقل من ثانوية عامة

189 موظفإجمالي عدد الموظفين

0%1%

27%

23%
31%

18%
 هاروتكد

 ریتسجام

 سیرولاكب

 مولبد / عمتجم ةیلك
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ج. برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة خالل العام 2021

نظرا لرؤية الشركة باالستمرار على تطوير كفاءة الموظفين وتحفيزهم قامت الشركة بتأهيل عدد من الموظفين بمشاركتهم بدورات تدريبية تتعلق 
بشكل مباشر بماهمهم الوظيفية 

عدد الموظفين اسم الدورة الرقم

1 تشغيل وصيانة المضخات  1

2 اداري ابتكاري 2

1 الجوانب القانونية في إدارة الموارد البشرية 3

1 الذكاء االصطناعي 4

1 االرشفة الذكية والتنظيم االلكتروني الفعال للمعلومات والوثائق 5

1 التحقيق اإلداري في المخالفات العمالية 6

1 Microsoft Azure Administrator 7

1 CKPIP اخصائي معتمد في مؤشرات األداء 8

1 AVO and Seismic Inversion RILS 9

13 مهارات االتصال في بيئة العمل 10

1 دور التكنولوجيا الهندسية في التنمية المستدامة واالستثمار 11

عاشرا: المخاطر التي تتعرض لها الشركة

اليوجد مخاطر تعرضت لها الشركة او من الممكن ان تتعرض لها الشركة خالل السنة الالحقة ولها تاثير مادي عليها.

وعلى الرغم من جائحة كورونا والتي اثرت على الجدول الزمني لتنفيذ مشاريع الشركة نتيجة تأثر عمليات التزويد واالمداد فقد قامت الشركة بتنفيذ 
األعمال الهادفة لتعويض انخفاض الطاقة اإلنتاجية من الغاز وأهمها حفر آبار جديدة وذلك من أجل رفع مستويات اإلنتاج.
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حادي عشر: االنجازات التي حققتها الشركة خالل السنة المالية

النتائج المالية لعام 2021: -

المنتهية في 31 كانون األول 2021 مقارنة بربح مقداره . 1 للسنة  الدخل مقداره )6,787,548( دينار أردني  حققت الشركة ربح قبل ضريبة 
)4,138,635( دينار أردني لعام 2020.

بلغ صافي الربح بعد مخصصات ضريبة الدخل )5,677,808( دينار أردني وبواقع )0.379( دينار أردني حصة السهم الواحد من صافي الربح.. 2

بلغ اجمالي مبيعات الغاز خالل العام 2021 ما مقداره )16,831,691( دينار أردني مقارنـة مـع مبلـغ )13,900,251( دينار أردني لعام . 3
2020، أي بزيادة مقدارها )2,931,440( دينــــار أردني وبنسبة 21% عن العام السابق.

بلغت حقوق الملكية )34,412,155( دينار أردني.. 4

بلغت مجموع الموجودات )43,029,599( دينار أردني.. 5

األنشطة والعمليات التشغيلية:

قامت الشركة خالل العام 2021 بالقيام بمهامها الرئيسية في أعمال االستكشاف والتقييم واإلنتاج والحفر والدراسات لتطوير حقل الريشة الغازي، ووفقاً 
للخطة التشغيلية المقرة لعام 2021 وفي حدود اإلمكانيات المالية الذاتية المتاحة، وعلى الرغم من جائحة كورونا قامت الشركة بتنفيذ األعمال الهادفة 
لتعويض انخفاض الطاقة اإلنتاجية من الغاز وأهمها حفر آبار جديدة وذلك من أجل رفع مستويات اإلنتاج، حيث بلغ معدل كميات اإلنتاج المباعة 19 
مليون قدم³ يومياً مقارنة مع 15 مليون قدمᶟ يوميا في عام 2020 ،  كما تجدر اإلشارة إلى أن االستطاعة اإلنتاجية وصلت في نهاية عام 2021 إلى 

حوالي 30 مليون قدم³ يومياً، وهذا يمثل ارتفاع مقداره 15% مقارنة مع عام 2020.

كما واصلت الشركة إعداد الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والتي شملت تحليل ومعالجة وتفسير المسوحات الزلزالية ثالثية األبعاد في حقل الريشة 
والتي أعادت شركة البترول الوطنية دراستها وتحليلها وبناء نموذج جيولوجي جديد أكثر وضوحاً يؤمل منه أن يرفع نسبة النجاح لعمليات الحفر في الحقل.
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السالمة والصحة المهنية والبيئة:
تعتبـر شـركة البترول الوطنية أن سالمة الموظفيـن والمقاوليـن والـزوار تقـع فـي قمـة أولويـات الشـركة وذات 
قيمـة جوهريـة لها حيث إن مجلـس االدارة واالدارة العليـا يولـون هـذا االمـر العنايـة القصـوى مـن أجـل عـودة 

الجميـع آمنيـن إلـى أسـرهم وأحبائهـم، مــن خــالل التركيــز علــى توفيــر البيئــة االمنــة.

 ومــن أجــل ذلــك يتــم رصــد وتقييــم كافــة المخاطــر فــي مواقــع العمــل وتحديـد إجـراءات الضبـط المناسـبة 
مـن إجـراءات سـالمة هندسـية وإجـراءات وتعليمـات إداريـة وتطبيـق تصاريـح العمـل واالرشـادات والتدريـب 
والتأهيـل والتوعيـة الالزمـة للجميـع، إضافـة إلـى تأميـن معـدات السـالمة الشـخصية المناسـبة لمـكان العمـل من 

خالل تطبيق كافة اجراءات السالمة العامة وفق اعلى المعايير المعتمدة في الصناعة البترولية.

ثاني عشر: األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة.

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

ثالث عشر: السلسلة الزمنية لألرباح المحققة واألرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وسعر االوراق المالية لعام 2021 
مقارنة باألعوام 2017,2018,2019,2020

20212020201920182017 البيانات

2,159,8703,212,347645,877   3,333,004 5,677,808صافي ربح )خسارة( السنة

5,980,4475,721,8725,393,116   6,394,311 7,073,066إحتياطي إجباري

-----إحتياطي إختياري
توزيع أرباح

تحويالت احتياطي اختياري
-

)1,050,000(
---

5,470,8963,569,601686,010   7,340,036 12,339,089أرباح )خسائر( مدورة في نهاية السنة

26,451,34324,291,47321,079,126 28,734,347 34,412,155صافي حقوق المساهمين

غير متداولغير متداولغير متداولغير متداولغير متداولسعر الورقة المالية

15,000,00015,000,00015,000,00015,000,00015,000,000رأس المال
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رابع عشر: أهم المؤشرات والنسب المالية للقوائم المالية لعام 2021 مقارنة بعام 2020

2020 2021 النسبة

14.19 4.74 )Current Ratio( 1. نسبة التداول

9.79 3.39 )Quick Ratio( 2. نسبة السيولة السريعة

% 34.97 % 43.93 )Gross Profit Margin( 3. هامش مجمل الربح

% 28.17 % 36.75 )Net Profit Margin( 4. هامش صافي الربح

% 11.60 % 16.50 )Return on equity( 5. العائد على حقوق الملكية

% 9.58 % 13.20 )Return on assets( 6. العائد على إجمالي األصول

0.64 0.12 )Debts to Assets( 7. إجمالي االلتزامات إلى األصول

0.08 0.15 )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
استقطاب استثمارات للصناعات البتروكيماوية والتعدينية والتحويلية تعتمد على غاز الريشة كمصدر رئيسي للطاقة.. 4
رفع متوسط إنتاج الغاز الحالي وصوال إلى الطاقة االستيعابية لمحطة غاز الريشة والبالغة 50 مليون قدم³ مكعب يوميا كمرحلة أولى. . 5
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سادس عشر: اإلتعاب المهنية

قررت الهيئة العامة إعادة انتخاب السادة ارنست ويونغ / األردن لتدقيق حسابات الشركة لعام 2021 بأتعاب تدقيق بلغت )15,660( دينار - 
أردني.

بلغت أتعاب المستشار القانوني للشركة المحامي الدكتور فياض ملفي القضاه للعام 2021 مبلغ )10,000( دينار أردني.          - 
بلغت أتعاب المستشار الضريبي للشركة شركة بي كي اف - تخطيط لالستشارات الضريبية للعام 2021 مبلغ )3,500( دينار أردني.  - 

سابع عشر: أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا واألسهم المملوكة لهم وألقربائهم.
األسهم المملوكة لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أ. 

ال يوجد أسهم مملوكة لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة في الشركة.

عدد األسهم المملوكة من قبل أشخاص اإلدارة التنفيذية العليا.ب. 

ال يوجد أسهم مملوكة ألشخاص اإلدارة التنفيذية العليا

عدد األسهم التي يمتلكها أقرباء رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلياج. 

ال يوجد أسهم يمتلكها أقرباء رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا.

عدد األسهم التي تمتلكها الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارةد. 

ال يوجد أسهم تمتلكها الشركات المسيطر عليه من قبل أعضاء مجلس اإلدارة.
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ثامن عشر: المزايا والمكافآت 
مزايا ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارةأ. 

بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )1943( تاريخ 2017/02/26 والذي اعتمد فيه تصنيف شركة البترول الوطنية تصنيف )C( قامت شركة 
البترول الوطنية خالل عام 2021 بتحويل المبالغ المبينة بالجدول ادناه الى وزارة المالية عن المكافآت والبدالت المدفوعة لممثلي شركة ادارة 
االستثمارات الحكومية، حيث تقوم وزارة المالية بصرف مبلغ 300 دينار فقط شهريا لكل ممثل وتحتجز ما زاد عن ذلك من المبالغ المحولة من 

شركة البترول الوطنية لدى حساب الخزينة. 

بدل أتعاب رئيس المنصبرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
مجلس اإلدارة

تنقالت مجلس 
اإلدارة 

بدل مكافآت 
اللجان

نفقات سفر 
وانتقال خارج 

المملكة 

المجموع المورد 
الى وزارة 

المالية

المجموع 
المدفوع للعضو 

من وزارة 
المالية

رئيس م. ليث مروان صدقي القاسم
24,00018,000--18,0006,000المجلس 

6,9753,600-6,000975- عضوم. غسينة غسان سلمان الحلو

6,2253,600 -6,000225 -عضواحمد علي يوسف الجالودي

6,4503,600 -6,000450- عضويوسف سليم محفوظ خليلية 

6,6003,600- 6,000600- عضوعمر حسن الحميدي العمايره

مجموع مكافآت وبدل تنقالت رئيس وأعضاء 
50,25032,400-18,00030,0002,250المجلس 
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مزايا ومكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية العلياب. 

يبين الجدول ادناه اجمالي الرواتب والمكافات ألعضاء اإلدارة التنفيذية العليا 

بدل تنقالت اإلدارة المنصباسم الموظف
بدل مكافآتالتنفيذية السنوية 

الرواتب 
السنوية
االجمالية

ضريبة الدخل المجموع
المقتطعة

الصافي 
السنوي

2,10058,80160,9017,78353,118*مدير عامم. محمد عقلة علي إسماعيل

نائب المدير العام / امين سر مهند محمود سطعان الردايدة
1,78055,29057,0706,91150,159*مجلس االدارة

1,0801,14539,45041,6755,44036,235مدير دائرة االستكشاف المكلفد. ماهر خالد دوجان الختاتنة

1,0801,32036,66039,0602,51436,546مدير دائرة الحفر المكلفم. موفق عقلة علي الخصاونة

1,0801,19528,12530,40099029,410مدير دائرة االنتاجم. سالم محمد شحادة خويلة

1,0803,33528,24532,6601,11531,545مدير الدائرة المالية واالداريةسعيد محمد سعيد عواد

م. غسان الياس ضيف هللا القيقية
مدير دائرة اللوازم 
والمستودعات المكلف

اعتبارا من )2021/10/4(
2705907,1528,0126117,401

1,0802,25017,14520,47511320,363رئيس وحدة التدقيق الداخليغيث سعيد كمال الروسان

غازي فالح احمد الفالحات
مدير دائرة اللوازم 
والمستودعات لغاية 

)2021/10/3(
8101,53020,57022,91076622,144

6,48015,245291,438313,16326,244286,921المجموع

* المدير العام ونائب المدير العام يستخدمون سيارات من الشركة وال يتقاضون بدل تنقالت.
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تاسع عشر: التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل عام 2021.
لم تقم الشركة خالل عام 2021 بتقديم أي تبرعات او منح.

عشرون: العقود الموقعة مع مجلس اإلدارة والشركات الحليفة والتابعة.

اتفاقية توريد الغاز الطبيعي بين شركة البترول الوطنية وشركة توليد الكهرباء المركزية )وهي شركة حليفة لشركة إدارة االستثمارات الحكومية(.- 
ال يوجد عقود ومشاريع وارتباطات عقدتها الشركة مع رئيس مجلس اإلدارة، او أعضاء المجلس، او المدير العام، او أي موظف في الشركة او - 

أقاربهم.

واحد وعشرون: خدمة البيئة والمجتمع المحلي

استمرت الشركة بتدريب مهندسين وجيولوجيين حديثي التخرج لتأهيلهم لسوق العمل.- 
تم اجراء حملة تبرع بالدم بالتعاون مع شركة السمرا لتوليد الكهرباء خالل العام 2021.- 
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إقرار 
السادة المساهمين الكرام،

يقر مجلس إدارة شركة البترول الوطنية بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خالل السنة المالية التالية 2022.. 1
يقر مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.. 2

رئيس مجلس اإلدارة
م. ليث مروان القاسم

عضو مجلس اإلدارة
م. غسينة غسان الحلو

عضو مجلس اإلدارة
أحمد علي الجالودي

عضو مجلس اإلدارة
يوسف سليم خليلية

عضو مجلس اإلدارة
عمر حسن العمايره

إقرار 
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
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تصرغر تعضمئ الحرضات

2021

شركة البترول الوطنية
المساهمة العامة المحدودة
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تقرير حوكمة الشركات لعام 2021

أ.  المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق احكام هذه التعليمات وقواعد حوكمة الشركات في الشركة

بناء على تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 والصادرة باالستناد ألحكام المادتين )12/ن( و )118/ب( من قانون االوراق 
المالية رقم )18( لسنة 2017 وفيما يتعلق بالمادتين )5( و )17( من تعليمات الحوكمة فقد تم ادراج تقرير الحوكمة في التقرير السنوي لعام 2021 

لشركة البترول الوطنية.

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

المستقيلين خالل السنةصفة العضواعضاء مجلس االدارة

شركة إدارة االستثمارات الحكومية

سبعة مقاعد

غير تنفيذي وغير مستقل

)تمثيل حكومي(
حالي وال يوجد مستقيلين خالل السنة



شركة البترول الوطنية
المساهمة العامة المحدودة 2021

29

ج. اسماء ممثلي أعضاء مجلس اإلدارة االعتباريين وتحديد فيما إذا كان الممثل تنفيذي أو غير تنفيذي ومستقل أو غير مستقل

اعضاء مجلس االدارةاسم ممثل العضو االعتباري
صفة العضو

تنفيذي / غير تنفيذي
صفة العضو

مستقل / غير مستقل

شركة إدارة االستثمارات الحكوميةم. ليث مروان صدقي القاسم
غير تنفيذي

)تمثيل حكومي(
غير مستقل

شركة إدارة االستثمارات الحكوميةم. غسينه غسان سلمان الحلو
غير تنفيذي

)تمثيل حكومي(
غير مستقل

شركة إدارة االستثمارات الحكوميةاحمد علي يوسف الجالودي
غير تنفيذي

)تمثيل حكومي(
غير مستقل

شركة إدارة االستثمارات الحكوميةيوسف سليم محفوظ خليلية
غير تنفيذي

)تمثيل حكومي(
غير مستقل

شركة إدارة االستثمارات الحكوميةعمر حسن الحميدي العمايره
غير تنفيذي

)تمثيل حكومي(
غير مستقل
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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

سعيد محمد سعيد عواد مدير الدائرة المالية واالدارية

د. ماهر خالد دوجان الختاتنة مدير دائرة االستكشاف المكلف

م. سالم محمد شحادة خويلة مدير دائرة االنتاج

م موفق عقله على الخصاونة مدير دائرة الحفر المكلف

م. غسان الياس ضيف هللا القيقية مدير دائرة اللوازم والمستودعات المكلف

غيث سعيد كمال الروسان 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 الحكومية اي عضويات في مجالس ادارة شركات مساهمة عامة اخرى.

و. ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة

سعيد محمد سعيد عواد / المدير المالي واالداري
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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

الخبراتالمؤهالتالعضويةاالسم

قطاع عامبكالوريوس محاسبة وتدقيقرئيس اللجنةاحمد علي يوسف الجالودي

نائب رئيس اللجنةيوسف سليم محفوظ خليلية
ماجستير 

حقوق تجارة دولي
قطاع خاص

عضوم. غسينه غسان سلمان الحلو
بكالوريوس

هندسة كيماوية
قطاع عام
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ط. اسم رئيس واعضاء لجنة الترشيحات والمكافات، ولجنة الحوكمة، ولجنة ادارة المخاطر

لجنة الترشيحات والمكافات

العضويةاالسم

نائب رئيس اللجنةاحمد علي يوسف الجالودي

عضو اللجنةعمر حسن الحميدي العمايرة

مالحظة: 

إشارة الى كتاب هيئة األوراق المالية رقم 18/740/1/12 تاريخ 2018/3/18 والمتضمن استثناء شركة البترول الوطنية من تطبيق كافة متطلبات 
احكام المواد )4/ج( و )6/أ( و )6/ب( من تعليمات الحوكمة، وكون شاغلي مجلس اإلدارة الحالي خمسة أعضاء فقط من أصل سبعة أعضاء ولحين 

تسمية الحكومة إلشغال كافة المقاعد سيتم إعادة تشكيل لجان المجلس بما فيها لجنتي المخاطر والحوكمة.

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

لجنة التدقيق

عقدت لجنة التدقيق خالل عام 2021 أربع اجتماعات حضر جميع اعضاء اللجنة كامل االجتماعات.

لجنة الترشيحات والمكافات

لم تعقد لجنة الترشيحات والمكافات خالل عام 2021 اي اجتماع.
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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 خالل عام 2021 وكان الحضور كما يلي: -

                
               رئيس مجلس اإلدارة  
                        م. ليث مروان القاسم
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تصرغر طثصصغ
التسابات المساصطغظ

شركة البترول الوطنية
المساهمة العامة المحدودة
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تصرغر طثصصغ
التسابات المساصطغظ

شركة البترول الوطنية
المساهمة العامة المحدودة
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل  
 البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة  شركة الى مساهمي

   المملكة األردنية الهاشمية -عمان 
 
 

 القوائم المالية تدقيق تقرير حول 

 
 الـــرأي

 
المالي كما  والتي تتكون من قائمة المركز  (  )الشركة   العامة المحدودةالبترول الوطنية المساهمة  لشركة  لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية  

وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك   2021كانون األول    31في  
  التاريخ وااليضاحات حول القوائم المالية وملخص ألهم السياسات المحاسبية.

 
 2021كانون األول  31في رأينا، إن القوائم المالية المرفقة ُتظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 

 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية.
 

 أساس الرأي 
 

بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق، إن مسؤولياتنا وفقًا لهذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق  لقد قمنا  
المالية الشركة  القوائم  عن  مستقلون  نحن  هذا.  تقريرنا  في  القانونيين   الواردة  للمحاسبين  المهني  السلوك  لقواعد  معايير  وفقًا  ذلك  في  )بما 

الدولية(اال االخرى    ةالصادر   ستقاللية  المهني  السلوك  متطلبات  إلى  باإلضافة  للمحاسبين  المهني  السلوك  لمعايير  الدولي  المجلس  عن 
المالية القوائم  لتدقيق  المهني    المالئمة  السلوك  لمعايير  الدولي  المجلس  ومتطلبات  المهني  السلوك  بمتطلبات  التزمنا  وقد  األردن،  في 

 قمنا بالحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة وتوفر أساسًا إلبداء الرأي.للمحاسبين. لقد 
 

 الهامة امور التدقيق 
 

التدقيق   المالية  جوهريةهي تلك األمور التي وفقًا الجتهادنا المهني كانت األكثر    الهامةان أمور  تدقيق القوائم  لقد   للسنة الحالية.  خالل 
تم    إلبداء رأينا حول هذه القوائم وال نبدي رأيًا منفصاًل حول هذه األمور.  اإلطار الكلي لتدقيق القوائم الماليةتمت دراسة هذه األمور ضمن  

 .وصف إجراءات التدقيق المتعلقة بكل امر من األمور المشار اليها ادناه
 

لكافة األمور المتعلقة بذلك. بناء عليه  القوائم المالية. باإلضافةلقد قمنا بالمهام المذكورة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات والمتعلقة بتدقيق  
ءات  فأن تدقيقنا يشمل تنفيذ اإلجراءات التي تم تصميمها لالستجابة لتقييمنا لمخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية. ان نتائج إجرا

بمعالجة األ المتعلقة  بما في ذلك اإلجراءات  بها،  قمنا  التي  المشار  التدقيق  المالية    اليهامور  القوائم  تدقيق  أساسا لرأينا حول  توفر  ادناه، 
 المرفقة.

 إرنست ويونغ األردن  
 محاسبون قانونيون 

1140صندوق بريد   
المملكة األردنية الهاشمية  -11118عمان   

0096265526111/ 0096265800777هاتف:   
0096265538300فاكس:   

WWW.ey.com/ me 
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 باإليرادات االعتراف  -1
 

 حول القوائم المالية. (17)فصاحات الخاصة باإليرادات مبينة في إيضاح إن اإل
 

 كيف تم معالجة أمر التدقيق الهام 
 

السياسات   تقييم  التدقيق  اجراءات  التي  تضمنت  المحاسبية 
التقارير   لمعايير  وفقاً  باإليرادات  لالعتراف  الشركة  تتبعها 

نظام الرقابة الداخلي للشركة    مراجعةالمالية الدولية. كما قمنا ب
الرقابة   عناصر  ضمنها  ومن  باإليرادات  االعتراف  حول 

 الداخلية الرئيسية ضمن دورة االعتراف باإليرادات.
 
او  تسجيل  دقة  باختبار  طريق  قمنا  عن   مطابقةإليرادات 

الشركة  الصادرة    الفواتير و من  العقود  المعلنة  األسعار  مع 
 والمتفق عليها.

 
بيع   إيرادات  من  الشركة  حصة  احتساب  بمراجعة  وقمنا  كما 

 الغاز حسب بنود اتفاقية االمتياز.

 
 أمر التدقيق الهام 

 
باالعتراف   الشركة  معيار    بإيرادات تقوم  حسب  الغاز  بيع 

( بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو  15التقارير المالية الدولي )
المستحق وعندما يكون هناك احتمال معقول لتحصيل المقابل.  
واحد؛   عميل  إلى  الغاز  من  الشركة  انتاج  كامل  بيع  يتم 

يتمو  االمتياز  اتفاقية  من    تسجيل  بموجب  الشركة  حصة 
 .  ند التوريد وإصدار الفاتورة للعميلالغاز ع  بيعإيرادات 

 
الغاز   إيراد  الشركة من  إن مراجعة طريقة االعتراف بحصة 

عد  ي  وإيرادات التكاليف المستردة ودقة اإليرادات المعترف بها
 ً  خالل عملية التدقيق.  امراً هاما

 
 

 2021  لعام المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للشركة
 

ة  تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي غير القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات. ان اإلدارة هي المسؤول
للشرك السنوي  بالتقرير  تزويدنا  يتم  ان  المتوقع  األخرى. من  المعلومات  يشمل عن  ان رأينا ال  المالية.  القوائم  تقريرنا حول  لتاريخ  ة الحقا 

 المعلومات األخرى وأننا ال نبدي اي تأكيد حول المعلومات األخرى. 
 

ان مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى عند الحصول عليها، فيما إذا كانت المعلومات األخرى تتعارض جوهريا مع القوائم المالية او  
 نا خالل عملية تدقيق القوائم المالية. من معرفت 

 
 بالحوكمة عن القوائم المالية المكلفين مسؤولية اإلدارة والمسؤولين 

 
اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية، باإلضافة الى تحديد  مجلس  إن  

 الداخلي الضروري إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن غلط.نظام الرقابة 
 

لك كما أن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة واإلفصاح عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية بما في ذ
إال إذا كان في نية اإلدارة تصفية الشركة أو إيقاف عملياتها أو عدم وجود  ،الماليةاسبة عند إعداد القوائم استخدام مبدأ االستمرارية في المح

 أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.
 المالية للشركة. التقارير إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن االشراف على عملية إعداد 
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   تدقيق القوائم الماليةمسؤولية مدقق الحسابات عن 
 

خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن إحتيال أو عن غلط   ككلإن أهدافنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية  
يتضمن رأينا. التدقيق الذي  تقرير  ا  أنان التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانة    وإصدار  لذي يجري وفقًا  التدقيق 

لتدقيق سيكشف دائما خطأ جوهريا عند وجوده. إن األخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال أو غلط ويتم اعتبارها جوهرية، إذا  لالدولية  لمعايير  ل
 .  كانت منفردًة أو مجتمعًة يمكن ان يكون لها تأثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية

 
 ي:إننا نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني كجزء من التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، و كذلك نقوم بما يل

 
سواء الناتجة عن احتيال أو غلط، وتصميم وتنفيذ اجراءات تدقيق تستجيب    ،الماليةتحديد وتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في القوائم   •

لهذه المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر أساسًا إلبداء الراي. إن خطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن احتيال 
ر أو حذف متعمد أو تأكيدات غير صحيحة أو تجاوز  يعد أكبر من ذلك الناتج عن غلط، لما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوي 

 لنظام الرقابة الداخلي. 
 

الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف وليس بهدف ابداء رأي حول   •
 مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للشركة.

 
 قامت بها االدارة.  تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات المتعلقة بها التي •

 
على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، وفيما    وبناءً التوصل الى نتيجة حول مالءمة استخدام االدارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة،   •

وصلنا الى إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك كبيرة حول قدرة الشركة على االستمرار. واذا ما ت 
ذات الصلة أو تعديل رأينا اذا كانت هذه   نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى ايضاحات القوائم المالية

 االيضاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك فإن األحداث او
 .كمنشأة مستمرة في اعمالها الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركة

 
المالية • القوائم  لهيكل  العام  العرض  المعامالت   تقييم  تمثل  المالية  القوائم  كانت  إذا  وفيما  حولها  االيضاحات  ذلك  في  بما  ومحتواها 

 واألحداث التي تحقق العرض العادل.
 

ن المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق المهمة التي تتضمن أي نقاط ضعف مع المسؤولي   إننا نتواصل
 مهمة في نظام الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.

 
بمتطلبات   التزامنا  يفيد  بما  بالحوكمة  المكلفين  المسؤولين  بتزويد  كذلك  للمسؤولين نقوم  واالفصاح  باالستقاللية  المتعلقة  المهني  السلوك 

استقالليتنا  على  تؤثر  انها  على  تظهر  التي  االخرى  واالمور  العالقات  كل  عن  بالحوكمة  مالئما    ،المكلفين  كان  عن  وحيثما  اإلفصاح 
 مخاطر االستقاللية واإلجراءات المعززة المطبقة. إللغاءاإلجراءات المتخذة 
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  للسنةمور التي يتم التواصل بها مع المسؤولين المكلفين بالحوكمة، نقوم بتحديد األمور االكثر أهمية على تدقيق القوائم المالية  من تلك األ
التعليمات تمنع اإلفصاح   األمور في تقرير التدقيق اال اذا كان القانون أو  عن هذه . اننا نقدم وصف  الهامةالحالية والتي تمثل أمور التدقيق  

فيعن   او  االمر،  والتي  حاالت    ذلك  جدا  يتمنادرة  ال  عليها  تقريرنا    بناًء  في  االمر  ذلك  عن  المتوقعة    الناالفصاح  السلبية  العواقب 
 .الناتجة عنهلإلفصاح قد تفوق المنفعة العامة 

 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية 
 

 القوائم المالية ونوصي بالمصادقة عليها.  تتفق معتحتفظ الشركة بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية 
 

 إرنست ويونغ/ األردن 
 
 

 وضاح عصام برقاوي 
 591ترخيص رقم  

 المملكة األردنية الهاشمية –عمان  
 2022شباط  24
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 هذه القوائم المالية اً من زءج 32م الى رق  1من رقم  االيضاحات المرفقة  عتبرت

 شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة
 قائمة المركز المالي 

 2021كانون األول  31كما في 
 
 
 2020  2021 إيضاحات  

 دينـــــار  دينـــــار  الموجودات 
     -تداولة م موجودات غير

 3ر095ر658  2ر586ر006 3 ممتلكات ومعدات 
 56ر851  37ر901  موجودات غير ملموسة

 3ر583ر578  6ر208ر734 4 ممتلكات غاز
 2ر829ر439  4ر096ر067 5 مشاريع تحت التنفيذ  

 9ر565ر526  12ر928ر708  
     –موجودات متداولة 

 7ر821ر179  8ر616ر069 7 مخزون 
 6ر147ر919  4ر946ر392 8 ذمم مدينة 

 739ر181  - 6 م مستحقة من وزارة الماليةمذ
 880ر296  1ر573ر848 9 أرصدة مدينة أخرى

 9ر644ر963  14ر964ر582 10 لدى البنوك وأرصدة  نقد
 25ر233ر538  30ر100ر891  

 34ر799ر064  43ر029ر599  مجموع الموجودات 
     

     والمطلوبات الملكية حقوق 
     - حقوق الملكية

 15ر000ر000  15ر000ر000 11 المدفوع  رأس المال
 6ر394ر311  7ر073ر066 11 اري ي اجبياطاحت

 7ر340ر036  12ر339ر089  أرباح مدورة
 28ر734ر347  34ر412ر155  الملكية حقوق مجموع 

     
       -المطلوبات 

     –ت غير متداولة وبالطم
 2ر125ر215  2ر273ر540 12 لخدمة للموظفينمخصص مكافأة نهاية ا

 2ر030ر050  - 13 لية ماال وزارة ذمة
 131ر751  - 14 منح مؤجلة إيرادات 

 4ر287ر016  2ر273ر540  
     –مطلوبات متداولة 

 -  5ر021ر388 13 لية ماال وزارة ذمة
 213ر755  62ر866  ذمم دائنة 

51 أرصدة دائنة أخرى   883ر081  303ر326 
61 مخصص ضريبة الدخل  680ر865  956ر324 

 1ر777ر701  6ر343ر904  
 6ر064ر717  8ر617ر444  مجموع المطلوبات 

 34ر799ر064  43ر029ر599  والمطلوبات الملكيةمجموع حقوق 
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 مالية ل ا  من هذه القوائمزءاً ج 32 الى رقم 1من رقم  لمرفقة االيضاحات ا  تعتبر

 شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة
 الشامل  الدخــل ةئمقا

 2021 ولألكانون ا 31ي ف ةيهللسنة المنت
 
 
 2020  2021 ات إيضاح 
 دينـــــار  دينـــــار  
     

 2ر030ر050  2ر991ر338 17 حصة الشركة من إيراد الغاز 
 8ر340ر151  10ر099ر015 17 تكاليف مستردة

 10ر370ر201  13ر090ر353  
     

 67ر110  232ر942  إيرادات أخرى
 316ر345  131ر751 14 مؤجلة منح  إطفاء إيرادات 

 288ر439  390ر697  ة فوائد بنكيإيراد 
 775ر142  1ر593ر708 19 إيراد مشروع حقل حمزة 

 75ر824  10ر819 6 ذمم المستحقة من وزارة الماليةفرق تعديل القيمة العادلة لل
 ( 5ر321ر989)  ( 5ر709ر920) 20 مصاريف تشغيلية
 ( 1ر918ر684)  ( 1ر710ر935) 21 مصاريف إدارية

 ( 465ر505)  ( 1ر190ر675) 19 حقل حمزة روع شم فرو صم
 ( 13ر248)  ( 16ر192)  منطقة الصفاوي  استكشافمصاريف 

 ( 35ر000)  ( 35ر000)  أعضاء مجلس االدارة  أت مكاف
 4ر138ر635  6ر787ر548  ضريبة الدخل  قبل  السنةربح 

 ( 805ر631)  ( 1ر109ر740) 16 ضريبة دخل  

 3ر333ر004  5ر677ر808  السنة  ربح
 -  -  األخر بنود الدخل الشامل يضاف: 
5ر677ر880  نة الشامل للس لدخلمجموع ا 3ر333ر004    

     

 فلس/دينـار  فلس/دينـار  

 222/0  379/0 22 السنة  ربح منللسهم   األساسية والمخفضة حصةال

 
 
 



شركة البترول الوطنية
المساهمة العامة المحدودة 2021

44

 

 مالية ل ا  من هذه القوائمزءاً ج 32 الى رقم 1من رقم  لمرفقة االيضاحات ا  تعتبر

 دودةالعامة المحة همساملا ةشركة البترول الوطني
 كيةلملا التغيرات في حقوق قائمة

 2021األول  انونك 31للسنة المنتهية في 
 
 

 

 رأس المال 
 وع المدف

 اطي تياح
 المجمــوع  أرباح مدورة جباري إ

 دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار 
2021  -       

 28ر 734ر 347 7ر 340ر 036 6ر 394ر 311 15ر 000ر 000 2021 الثانيكانون  أولالرصيد كما في 
 5ر 677ر 808 5ر 677ر 808 - - نة مجموع الدخل الشامل للس 

 - ( 678ر 755) 678ر 755 - ( 11)إيضاح  محول إلى اإلحتياطي اإلجباريلا

 34ر 412ر 155 12ر 339ر 089 7ر 073ر 066 15ر 000ر 000 2021 األولكانون  31 الرصيد كما في

     
2020-     

 26ر 451ر 343 5ر 470ر 896 5ر 980ر 447 15ر 000ر 000 2020 الثانينون كا أولالرصيد كما في 
 3ر 333ر 004 3ر 333ر 004 - - للسنة مجموع الدخل الشامل 

 ( 1ر050ر 000) ( 1ر050ر 000) - - (26 إيضاح) أرباح توزيعات

 - ( 413ر 864) 413ر 864 - ( 11)إيضاح  المحول إلى اإلحتياطي اإلجباري

 28ر 734ر 347 7ر 340ر 036 6ر 394ر 311 15ر 000ر 000 2020 األولون انك 31 الرصيد كما في
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 مالية ل ا  من هذه القوائمزءاً ج 32 الى رقم 1من رقم  لمرفقة االيضاحات ا  تعتبر

 ة العامة المحدودةالبترول الوطنية المساهمكة رش
 التدفقات النقديـة قائمة

 2021كانون األول  31 في للسنة المنتهية
 
 
 2020  2021 إيضاحات  
 دينـــــار  دينـــــار  

     األنشطة التشغيلية 
 4ر138ر635  6ر787ر548  ضريبة الدخل قبل  السنةربح 

     
     تعديالت: 

 1ر901ر612  2ر117ر350  اءات طفوإ كات هالتسا
 ( 288ر439)  ( 390ر697)  إيراد فوائد بنكية 

 ( 316ر345)  ( 131ر751) 14 لةمؤج ح من اطفاء ايرادات 
 1ر055ر514  224ر644 12 ية الخدمة للموظفينصص مكافأة نهاخم

 ( 75ر824)  ( 10ر819) 6 المالية وزارة من  المستحقة لذممل العادلة القيمة تعديلفرق 
     
     تغير في رأس المال العامل: لا

 ( 495ر399)  ( 794ر890)  مخزون 
 ( 2ر931ر482)  1ر201ر527    مم مدينةذ

 ( 183ر844)  ( 698ر634)  مدينة أخرى أرصدة
 1ر500ر000  750ر000 17 وزارة الماليةمن ذمة مستحقة 

 1ر939ر749  2ر840ر449  وذمة وزارة المالية  ذمم دائنة
 572ر627  ( 579ر755)  ة أخرى دائندة أرص

 ( 286ر981)  ( 76ر319) 12 ة مكافأة نهاية الخدمة المدفوع 
 ( 483ر465)  ( 834ر281) 16 ضريبة الدخل المدفوعة

 6ر046ر358  10ر404ر372  التشغيلية  األنشطة نم  النقدية التدفقات فيصا
     

     األنشطة االستثمارية 
 283ر357  395ر779  فوائد بنكية مقبوضة 

 ( 72ر251)  ( 153ر978)  شراء ممتلكات ومعدات 
 ( 3ر446ر795)  ( 5ر326ر554)  ت غازوممتلكا التنفيذ مشاريع تحت 

 ( 3ر235ر689)  ( 5ر084ر753)  االستثمارية  األنشطة في المستخدمة  النقدية تدفقاتلا صافي
     

     التمويليـة  األنشطـة
 ( 1ر050ر000)  -  مدفوعة أرباح توزيعات 

 ( 1ر050ر000)  -  ـة التمويلياألنشطة  في ةتخدمالمس ةدينقال اتالتدفق
     

 1ر760ر669  5ر319ر619  كمهوما في ح لنقدا  في ةيادزلا صافي
 7ر884ر294  9ر644ر963  كانون الثاني 1كما في  حكمهفي وما نقد ال
 9ر644ر963  14ر964ر582 10 2021 كانون األول 31ا في حكمه كمفي وما نقد ال
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 حدودةساهمة العامة الملما شركة البترول الوطنية
 المالية قوائمت حول الاحاإيض
 2021 ولألن انوكا 31
 
 عــام (1)
 
العامة شر  ت سستأ البترول الوطنية المساهمة  دينار   20ر 000ر000سمال  برأ  1995  ن راحزي  21خ  تارية"( بك ر محدودة )"الشال  كة 

الى   اهسللر  ادين  ةإسمية  يمهم بق س  20ر000ر000مقسم  ت  .حداو لم  الم  يلعدتم  بتاريخ أول تشرين  آخات وكان  رم  ةدع ل  ا رأس  رها 
دمت  يث ح  ،2001ي  لثانا الب  ج م  البترول    رفحل ل  اءترشركة  مع شركة  المسؤولية  المساهمالو محدودة  ال العام  ةطنية  بمحدو ة   يمة قالدة 

و الدفت التأرية  عقد  تعديل  والنظاتم  لسيس  األساسي  الو قان  سب ح   لشركةم  ال  بح صأحيث    ات ركشن  بالمل  مارأس  ع  و فدملاو   هصرح 
 ما يلي:كوزع م حداو لا مهلسار لمية دينبقيمة إس سهم 15ر000ر000

 
     هم / دينــارس        

 
 14ر987ر890 *الحكومية  رات االستثماشركة إدارة  -
    12ر110   اإلسالمي وةفص بنك -
 
قرار * الى  الو   استنادا  رقمجلس  ادارة  شرب  وكتا  2016  نيراحز  28  اريخ ت(  286)م  زراء  رقم  ية  الحكوم  رات االستثماكة 

كة إدارة  شر  الية في شركة البترول الوطنية الى اسمملا  رةزااهمة و ل مسن نقمضتملوا  2016  أغسطس  1بتاريخ    47/2016
 . يةالمال وزارةلة عبالتا يةكومالح رات االستثما

 
ال الشركة  غايات  أهم  ا  تنقيب من  و عن  وتجميأخرة  نيدروكربويه  دمواية  وأ  ي بيعطالز  غااللنفط  جمتخزيو   ةجلامعو ع  ى  المواد  ن  يع 

و الهيدروكرب و رادإو   امةإقونية  النفط  صصمتخ  ئموانمار  تثاسة  ومبادلة  ونقل  لتخزين   نقلال  طائوس  كوامتالاتهما  شتقوم  والغازة 
بالبالتوا  ،ة الالزم ومشجار  الخام  اترول  داخل  ااأل  ملكةملتقاته  إنشا  ةمهمساوالها  خارجو مية  اشلهردنية  ع   اعات صنء  في  ة قالذات 

 . لخدمات المساندة ألعمال الحفرا واعأنيم جميع قدوتحص فلاو ة يانلصراكز افر وإنشاء مأعمال الحميع م بجياقلاو 
 

اء  هربالك  دتولية  ركن( إلى شرداأل  قرش في    المتواجدن حقل الريشة )مستخرج مال  يعي بالط  لغاز ن اا مهإنتاج  لامكة ببيع كلشرتقوم ا
 . يةزكالمر

 
مجلع ء  بنا قرار  للمتر ندي  0ر05  من   الغاز  بيعر  سع  ليدعت  تم  2017يار  أ  28بتاريخ    58/11/1/25161قم  ر   ءارزلو اس  لى  ار 

م يت  .رلمصادمن جميع ا  والصناعات الوطنية  الكهرباء    ةشركلالمتاح    يعي لطبا الغاز    من معدل سعر٪    70المكعب ليصبح ما يساوي  
العس  دلمعد  تحدي م  ي عطبيال   غازر  الحقن  المنتج  النفط  تسعيرنة  جلل  خال  ن م   ا  يرهشريشة  ل  المالمشتقات    مجلس  لبق  ن مفة  كلية 
 قرار.  ا الذها لفقاء و الوزر

 
  لشركة   عمباوال  المنتج   الغاز  بيع  سعر  يدتحد  تم  ،2020  لو اال  تشرين   31  خ يتار  58/1/11/45109  رقم  الوزراء  مجلس  لقراراً  وفق

 ء رباكهال  ةركلش  احالمت  ي الطبيع  الغاز  سعر  معدل  من   ٪ 50  يو ا سي  ام  ن ليكو  مكعب   م دق  ماليين   9  ن ع  يديز  ذيلا  يةنالوط  ءباالكهر
  مليون  لكل  دينار  2ر5  نى دأ  وحد   يةطانبري  حرارية  وحدة  مليون   لكل  دنانير  4  اقصى   بحد  لمصادرا  جميع  من   ت ا ع الصنوا  الوطنية

 . يةبريطان حرارية وحدة
 

 األردنية الهاشمية. مملكةال – ان مع  ق،ا سممنطقة أم ال في و تايه بأ زعل رعاشي سي فيالرئة ركيقع مقر الش
 

 .2022شباط  20 بتاريخ  قدةعمنل اة في جلسته الشرك ةرامجلس إد ن م اليةلمم ائاو قالار قرتم إ
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 بيةالسياسات المحاسأسس اإلعداد و (2)
 
 -أسس إعداد القوائم المالية ( 2-1)
 
 ة.ليالدو بة عن مجلس معايير المحاسر المالية الدولية الصادرة يراقإعداد القوائم المالية وفقا لمعايير الت مت
 

 لمبدأ الكلفة التاريخية. اقتم إعداد القوائم المالية وف
 

 مثل العملة الرئيسية للشركة.إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم المالية والذي ي
 
 –السياسات المحاسبية ات في غيرالت ( 2-2)
 
كانون األول    31للسنة المنتهية في    متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية  المالية  مئ داد القواعا بية المتبعة في  سحالم سات السيان اإ

 : 2021كانون الثاني  1ن التالية اعتبارا  مبتطبيق التعديالت  تقام ةالشرك، باستثناء أن 2020
  
ار الدولي إلعداد التقارير المالية  ي تعديالت على المع  :- )سعر الفوائد المعروضة بين البنوك(  IBORمرحلة الثانية من إصالح  لا

ار الدولي إلعداد التقارير  ي (، والمع7ار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )ي(، والمع39(، ومعيار المحاسبة الدولي رقم )9رقم )
 ( 16ار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )ي والمع( 4المالية رقم )

 
 IBORدة  عند استبدال المرجع المستخدم لتحديد سعر الفائ  المتعلقة باألثر على التقارير الماليةو توفر هذه التعديالت إعفاءات مؤقتة  

 :اليةالتمرجع يعتمد على العائد شبه الخالي من المخاطر. تشمل التعديالت التطبيقات العملية ب
 

المرجعي   عوائدعر الس  يرتغيرات التعاقدية والتغيرات على التدفقات النقدية الناتجة عن تغ لالتعامل مع ا   تمليعملي  التطبيق ال •
 في السوق.  عوائدر ال، بما يعادل الحركة على سعةلمتغيرا وائدعال كتغييرات في سعر

 
استمرارية   عف أداة التحوط موصحوط وت التتوثيق عمليا  في   ل التعريفات المستخدمةتعدي   شركةالاإلعفاءات من  تتطلب   •

التحوط   التحل  عند استبدال المرجع المستخدم  شركةللعالقات  الخالي من    وائدعلمد على امرجع يعتالحالي ب  عوائدديد سعر 
 اطر. المخ

 
لمخاطر    عوائداستخدام سعر    شركةلليجوز   • للتحوطات  تعاقديا،  الغير محدد  القيمة  في  اللعادالتغير  أسعار  أو    في   عوائدة 

 بشكل منفصل. عوائدأسعار ال رل تم تحديد مخاطاح
 

  .للشركة ى القوائم الماليةلع ي لم يكن لهذه التعديالت أثر جوهر
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إلعداد  تعديالت على المعيار الدولي  - 2021حزيران  30بعد  COVID-19 تخفيضات أو تأجيالت اإليجار المتعلقة بوباء

 (16الية رقم )ير الم قارالت
 

تعديالت    -  COVID-19تخفيضات أو تأجيالت اإليجار المتعلقة بوباء    2020أيار    28أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في  
  معيار الدولي المنح هذه التعديالت إعفاءات للمستأجرين من تطبيق متطلبات    (.16على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

( حول التعديالت المحاسبية لعقود اإليجار على تخفيضات أو تأجيالت اإليجار الناتجة بشكل مباشر  16رقم )  لماليةعداد التقارير اإل
عدم تقييم ما إذا كان  COVID-19عن وباء   قد يختار المستأجر  عملي ا،  ا لكونه حال   المتعلق  تخفيضات أو تأجيالت اإليجار  . نظر 

أم ال. يحتسب المستأجر الذي يقوم بهذا االختيار أي تغيير في    اإليجارعديال  لعقد  ن المؤجر يمثل تنوحة ملمموا  COVID-19وباء  ب 
بنفس الطريقة التي يحتسب بها حدوث أي    COVID-19تخفيضات أو تأجيالت اإليجار المتعلقة بوباء  الناتجة عن    اإليجاردفعات  

 .اإليجارلعقد  ًً م يمثل التغيير تعديال(، إذا ل16لية رقم )ماال إلعداد التقاريرتغيير وفق ا للمعيار الدولي 
 

ا الستمرار تأثير 2021حزيران  30كان من المفترض تطبيق التعديل حتى  آذار  31، وبتاريخ COVID-19وباء ، ولكن نظر 
 . 2022حزيران  30قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتمديد فترة التطبيق العملي إلى  2021

 
 . 2021نيسان  1فترات السنوية اعتباراً من التعديالت على الهذه  قطبتن
 
باستخدام هذا التطبيق   الشركة تقوم ، ولكن سوف COVID-19تخفيضات أو تأجيالت اإليجار المتعلقة بوباء على  الشركة تحصللم 

   العملي إذا أصبح قابل للتطبيق خالل فترة التطبيق المسموحة.
 
 -ات ديراستخدام التق( 2-3)
 
الموجودات  القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر على مبالغ  الشركة    ةمن إدار لب  يتطة  بياست المحلسياساطبيق اوت  اد القوائم الماليةإعدإن  

واإل االلتوالمطلوبات  عن  المحتملة ازفصاح  واالجتهادامات  التقديرات  هذه  إن  والمصاريف ر  تؤثت  .  اإليرادات  على  أيضا 
ت النقدية المستقبلية  التدفقا  ت غ وأوقاقدير مبالتل  ةت هامجتهاداكام وابأحالشركة القيام  إدارة    يتطلب من   خاصوالمخصصات وبشكل  

ددة لها تعل ماممبنية بالضرورة على فرضيات وعو ات المذكورة ريتقبل. إن التقد الناجمة عن اوضاع وظروف تلك التقديرات في المس
التيقن     أوضاع   ي ف  لمستقبليرات في اغتلاتيجة  وذلك نديرات  لتققد تختلف عن ا  الفعليةالنتائج    وإن درجات متفاوتة من التقدير وعدم 

 وظروف تلك المخصصات. 
 

 األعمار االنتاجية للممتلكات والمعدات
لعامة لتلك  ة اية اعتمادا  على الحالقيمة االستهالكات السنو   احتساب تقوم اإلدارة بتحديد االعمار االنتاجية للممتلكات والمعدات لكي يتم  

دير االعمار اإلنتاجية المتوقعة في المستقبل. وتقوم االدارة بإعادة تقدير االعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات بشكل  الموجودات وتق
 ة. ابقختلف عن التقديرات السدوري. وتقوم االدارة بتعديل تكلفة االستهالك في المستقبل حيث تعتقد االدارة ان االعمار االنتاجية ت

 
 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

الشركة الخسائر  قامت  الدين، وحساب  أدوات  المتوقعة على جميع  لتسجيل الخسائر االئتمانية  المعيار  المبسطة من  الطريقة  بتطبيق 
 ارة االئتمانية مع األخذلخسدراسة تستند إلى الخبرة التاريخية لبإعداد   االئتمانية المتوقعة على كامل عمر أدوات الدين. قامت الشركة

 بعين االعتبار العوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.
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 مخصص ضريبة الدخل

ل دائرة ضريبة بإحتساب مصروف الضريبة للسنة باإلعتماد على تقديرات معقولة لنتائج التدقيق المحتملة من خال   الشركةتقوم إدارة  
من تدقيق ضريبة السنوات السابقة. إضافة   الشركةخبرة    قيمة مخصص الضريبة على عوامل متنوعة مثلمد  الدخل والمبيعات، وتعت

 تقوم بتعيين مستشار ضريبي مستقل لمراجعة احتساب مخصص الضريبة.  الشركةإلى ذلك، فإن 
 
 ( ملخص ألهم السياسات المحاسبية2-4)
 

 –ومعدات  ممتلكات
فة الموجودات ويتم استبعاد كل القيمة. متراكم وأي مخصص مقابل التدني في  الك هالبعد تنزيل االستفة متلكات والمعدات بالكلالم   تظهر

 . يتم إثبات أية أرباح أو خسائر في قائمة الدخل الشاملمنها و  التخلص و عدات أالمكات و تلممين بيع الكم حالمتراك االستهالو 
 

اس الممتلكات  يتم  )باستثناو تهالك  األراضلمعدات  طريي(  اء  الما  قسطالقة  باستخدام  اإلنتاجي  العمر  مدى  على  باستخدام لثابت  توقع 
 ة:اليالتالنسب 

 
       ٪  

 15-2 ت إنشاءاة و أبني
 15 جتاناإلمحطات 
 10 حفارات 
 10 مخيمات 

 15-10 ورش ومختبرات   
 15 آليات ومركبات

 15 معدات مكتبية 
 10 فروشاتأثاث وم

 
ف الى اث او التغيرات في الظرو نخفاض في القيمة عندما تشير االحدالص اصو كات والمعدات بخمتلالقيمة الدفترية للم  جعةارتتم م

ات وعندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد، يتم المؤشر   كلد مثل تند وجو ع .  هااسترداديمكن    قد ال  ريةأن القيمة الدفت
 . ملشااليل قيمة التدني في قائمة الدخل  سجم ت يتد و بلة لالستردالقاقيمتها ا ت والمعدات إلى اكخفيض قيمة الممتلت
 

العمر وفترةطريقأن  ن  م  للتأكد  ل دوريك بشكتهالاالس  االنتاجي وطريقة  يتم مراجعة  المنافع االقتصادية ستهالالا  ة  تتناسب مع  ك 
 المعدات. المتوقعة من الممتلكات و 

 
شطب المبالغ الدفترية   ت كبند منفصل ويتم رسملته كما يتمدالمعواات  ونات الممتلكمك  دال أي من ت المتكبدة الستب تم احتساب النفقاي

ع االقتصادية المستقبلية المتعلقة بالممتلكات والمعدات.  يتم  منافلا  زيادةد قط عنف قةحرى الالخات األالنفق ملةدل. يتم رسي جزء مستبأل
 وف. مصرالشامل ك ى في قائمة الدخليع النفقات األخرإثبات جم
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 سةمومل  يرغ موجودات

 تدني.ة أيأو  متراكمفاء الإلط بالكلفة بعد تنزيل اسة بالتكلفة، وتظهر الحقا  يتم قياس الموجودات غير الملمو 
 
اء الموجودات  فطير محددة. ويتم ات غير الملموسة على اساس تقدير عمرها الزمني لفترة محددة أو لفترة غ وجوداملاتصنيف  م  يت
الملغ  لهاموسير  التي  زم  ة  االطفاء  ددمح  ني عمر  قيد  ويتم  العمر  هذا  الم  خالل  اما  الدخل.  قائمة  غيرفي  ا  وجودات   لتي الملموسة 

يتم مرر  غيي  الزمن  عمرها التمحدد  قيم  ي نداجعة  قافي  في  قيمتها  في  تدني  أي  تسجيل  ويتم  المالية  القوائم  تاريخ  في  الدخل تها  ئمة 
 . الشامل

 
 ة:بة التاليخدام النسجي المتوقع باست لقسط الثابت على مدى العمر اإلنتاا يقةطرلملموسة باستخدام ت ايتم استهالك الموجودا

   
 ٪ 20 ت برمجيا

 
 – وممتلكات الغاز (ن التثمين )والتخمي ب قيتكاليف التن

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

بــدئي بشكل مية  يم تصبح تكاليف رأسمالبار اإلستكشافية والتقيل على حق التنقيب وتكاليف حفر اآلصو الحب  المتعلقة  التكاليفيع  إن جم
   ر ملموسة.يغ   ات موجودك
 
ى خــراليف األفيزيائيــة والتكــ و يالجيولوجيــة والج  ميل التكاليف اإلستكشافية عن المعلومات الزلزالية العامة وتكــاليف الدراســات تح  ميت

 أ فيها.لشامل في السنة التي تنشاستكشاف معينة إلى قائمة الدخل اة نطقم ددة على غير المح
 

البئــر يــتم تحميلهــا علــى قائمــة الــدخل   فإن جميع التكــاليف المتعلقــة بهــذا  قييم،تلانهاية  ر ناجحة عند  غير  لبئب أن االتنقيجة  اذا تبين نتي
كــاليف اري، فتــتم رســملة هــذه التنتيجة التنقيب أن البئر ناجح وتجــ ن تبيا اما إذ ه القناعة،هذ يها الى تي تم التوصل فلاالشامل في السنة  

 للبئر.االنتاجي  مرلععلى افاؤها يتم اطيث  ات غاز بحكممتلك
 

 -مشاريع تحت التنفيذ 
اإلنشا كلفة  وتتضمن  بالكلفة  التنفيذ  تحت  المشاريع  والتظهر  والمعدات  المباشرةصمءات  يروفات  وال  التم  .  ت تحمشاريع  إستهالك 

 لإلستخدام. لمتعلقة بها لتصبح جاهزةنفيذ إال حين اكتمال الموجودات التا
 

 –مخزون 
ة الى  يف البضاعة جميع المصاريف المتكبدة إليصال البضاع أيهما أقل. تمثل تكاليعية  بلالقيمة  صافي اأو    فةكلبسعر ال  اعةلبضر اتظه

 . جح لمرا الكلفة تباع متوسطبإ الكلفة ا الحالي وتحددهعموقعها ووض
 

 –ذمم مدينة 
المدي الذمم  الفاتورتدرج  بمبلغ  األصلنة  مخصص  ة  تنزيل  بعد  المتو ماالئت  ائرللخسي  ع ة  قعانية  كامل  أدو على  قامت ا  ت امر  لدين. 

االئت الشركة للخسارة  التاريخية  الخبرة  إلى  تستند  ببأعداد دراسة  األخذ  العمانية مع  االعتبار  العين  الخامستوامل  بالمقبلية   نين ديصة 
 البيئة االقتصادية. و 
 

 –طويلة األجل مستحقة  ذمم
كما  باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.    بالقيمة العادلة  لهايجستم توي،  المالية  رةزامن و   مستحقةكذمم    ليةت وزارة الماراف بدفعايتم االعت

 ين تدني قيمتها.ح في او  مةخصم الذ عند  لشاملل ا و الخسائر في قائمة الدخعتراف باألرباح أاالتقوم الشركة ب
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 – البنوك ة لدىوأرصدالنقد 

دوق وأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل والتي نصلاي  قد فالن  شملمه يحك ي  قد وما فلنفإن ا  ديةلتدفقات النقد قائمة الغرض إعدا
 دائنة. ال البنوك د تنزيل ارصدةعبثة اشهر او اقل لديها تواريخ استحقاق ثال

 
 - اتستحقومذمم دائنة 

للمبالغ المطلوبات  اثبات  المس  يتم  السداد في  الخدمالمستحقة  او  للبضائع  الم  او ت  ء تممة سواالمستلات  تقبل  تتم  ق  اهبطالبة  لم  بل  من 
 المورد.

 
 –مؤجلة ال   نحمال

بالمنح   االعتراف  مؤجلأك  المقدمهيتم  ت  يراد  حال  الأفي  قكة  رشكد  بااللتزمن  تقوم    .عليها  ولالحصو   ح المن  تلك  طلبات بمتام  درتها 
 .لمنحةقة بالعتاريف مكة مصا الشريهف التي تتكبد فترةلى اعلى مددخل الشامل ة القائمح في بأيراد تلك المنلشركة باألعتراف ا

 
 

 –مخصصات 
تمل محإللتزامات  ن تسديد اوا  سابق،  ( ناتج عن حدث ي لم )قانوني او فعيتم اإلعتراف بالمخصصات عندما يكون على الشركة التزا

 يه.مكن قياس قيمتها بشكل يعتمد علوي
 

 –للموظفين   الخدمةنهاية مكافأة مخصص 
اتقو  الخدمهان  بإحتساب مخصصلشركة  م  لية  أساس  (.  19)  رقم  الدولي   المحاسبة  لمعيار  وفقا    ن يفلموظة  على  اإللتزام  تسجيل  يتم 
 مية.معدالت الفائدة على السندات الحكو ثلة تمئدفااستخدام معدل وب المستقبليةفقات النقدية دتقيمة الحالية للال
 

 –اإليرادات 
المســتلم أو المســتحق مقابــل لل ( بالقيمــة العادلــة15الــدولي ) ةر الماليــ التقــاري رياب معالغاز حسبيع ت داارباية باالعتراف الشركتقوم 

 وليــدإلى عميل واحــدا الشــركة المركزيــة لتز الغان مانتاج الشركة  امليتم ببيع ك المقابل. صيلحتاحتمال معقول ل وعندما يكون هناك
 .الكهرباء

 
م التعيبموجب  الار  المالية  رقارير  )دولي  وحسب باإل  فباالعتراة  لشركا  رتمتسس(،  15قم  الوقت  مرور  مع  الخدمات  من  يرادات 

 . سة المحاسبية السابقةايللساالنجاز بطريقة مشابهه 
 

   ل.اتورة للعميد وإصدار الفز عند التوريغات العايق حصة الشركة من إيرادات مبيتحق  يتم  يازإلمتبموجب اتفاقية ا
 

 فائدة الفعلي.يقة معدل البأستخدام طر لمبدأ اإلستحقاق ا  وفقالبنكية فوائد يتم تحقق إيرادات ال
 
 –يبة الدخل رض
ً وفق  1985قانون ضريبة الدخل لسنة  احتساب مخصص ضريبة الدخل وفقا  ل  يتم والذي ينص  2010  امعل (  1)  رقم  متيازاال  لقانون   ا

(  1ياز رقم )تمألن امن قانو  (6ند ) قرة )و( من الب بين في الفكما هو م  ٪ 15تة وقدرها ة للشركة ثابنيقانوالعلى ان نسبة ضريبة الدخل 
ً و  2010 لسنة   (.12لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) وفقا

 
 -العمالت االجنبية 

يل كما يتم تحـو المعامالت،    اءخ إجررينة بأسعار الصرف السائدة في تابية خالل السنجم بالعمالت األامالت التي تتلمعيتم تسجيل ا
المالموجودا المالية  والمطلوبات  بت  بأسعيبنجاأللعمالت  اسجلة  اة  الصرف  بتارياس لار  جميع   خ ئدة  تدرج  المالي.  المركز  قائمة 

 ل الشامل. من قائمة الدخل ضالفروقات الناتجة عن عمليات التحوي
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 قيمة الموجودات الماليةفي ني دتال

الربح أو الخسارة.    لخالادلة من  مة العظ بها بالقيين غير المحتفميع أدوات الدلجية متوقعة  ائر ائتمانخسمخصص  ب  تعترف الشركة  
اتست الند  التعاقدية  النقدية  التدفقات  بين  الفرق  إلى  المتوقعة  االئتمانية  وفق  مستلخسائر  وجميع  حقة  للعقد  النقد لاا  تتوقع تدفقات  التي  ية 

ن بيع ضمانات  مة  ديالنق  قات دفة التعالتدفقات النقدية المتوق  صلي. تشملفائدة الفعلي األعند تقدير سعر الة  مخصوم،  الشركة استالمها 
ا ال يتجزأ من الشروط التعاقدية )ان وجبها  ظفمحت  . دت(أو تحسينات ائتمانية أخرى تعد جزء 

 
بتقوم   الشركة  التاريخيةاستنادا     صمخصال  تساب حاإدارة  خبرتها  خساف  إلى  معدلة    رة ي  للعواملاالئتمان  الخاصة  المستقبلية    وفق ا 
 . ديةصااالقت ينين والبيئةبالمد

 
 لماليةغير ا تاقيمة الموجودفي  نيتدال

وجد أي دليل على ذلك، أو   ت قيمته. إذاضفن األصل قد انخدليل بأ  ناكبتاريخ إعداد التقارير المالية بتقييم فيما إذا كان ه   الشركةتقوم  
 ن كمإن مبلغ األصل الم  ل.لألص  هصيلتحمكن  لمم الشركة بتقييم المبلغ افي القيمة، تقو نوي لالنخفاض  جراء اختبار سإ  يتطلب ا  عندم
صل الفردي، تم تحديده لأليو مة أيهما أعلى  المستخد  متهتكاليف البيع وقي  ا  له هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقصتحصي

الشركة.   ت داموجو  و ى أخراأل  اتن تلك الناتجة من الموجودإلى حد كبير ع   داخلية مستقلةتدفقات نقدية  د   يولال   إال إذا كان األصل
يت المو اجعندما  األصل ز  يعتبر  تحصيله،  الممكن  المبلغ  النقد  توليد  وحدة  أو  لألصل  المدرج  ويمن  بلغ  إلى  خفضا   تخفيضه  مبلغ لاتم 
الالممكن   القيمة  أثناء تقييم  اعاتحصيله.  يتم خلمدلة  التدفقات استخدمة،  المستقبصم  الحاللنقدية  العادلة  للقيمة   عر ام سدخاستب  لها  يةلية 

الضريب قبل  ما  لألوالذي    ةخصم  المحددة  والمخاطر  لألموال  الزمنية  للقيمة  الحالية  السوق  تقييمات  ت  صل.يعكس  القيمة أثناء  حديد 
تاعال ناقصا   ادلة  المعامالت  تؤخذ  البيع،  اال  في ديثة  لحكاليف  في  كانالسوق  إذا  وإذاعتبار  متوفرة.  مثل  ت  تحديد  ممكنا   يكن  لك  ت  لم 
ة أو المتداولعة  ناسب. يتم تثبيت هذه االحتسابات بمضاعفات تقييم أسعار أسهم الشركات التابم المييق استخدام نموذج الت   تمت، يالعام لما

 لمتوفرة األخرى.مة العادلة ايقمؤشرات ال
 

 –غير المتداول ل مقاب ولتصنيف المتدا
 ل.متداو لا يف المتداول وغيرصنلتاس اسألى ع  المالي مة المركز مطلوبات في قائالموجودات وال الشركةتعرض 

 
 يعتبر الموجود متداوال  عندما:

 عتياديةاالتشغيلية اال ي الدورةه فيتوقع تحقيقه أو ينوى بيعه أو استهالك -
 ةا يحتفظ به بصورة اساسية لغرض المتاجر -
 د التقاريرا وشهرا  بعد فترة إعدا ثنى عشرخالل أ تحقيقهع يتوق -
عد و استخدامه لتسوية مطلوب لمدة أثنى عشر شهرا  على األقل بأاله  دبت تم اسيد من إن ي قم  ان إذا ك  إاله  في حكمالنقد وما   -

 ارير. لتقفترة إعداد ا
 
 رى على أنها غير متداولة. الموجودات األخ تم تصنيف جميع ي
 
 : ماندع   وب متداوال  طلمر التبيع

 اة التشغيلية العتياديةيتوقع تسويته في الدور -
 رض المتاجرةا لغة سياسا ةربصو ه تفظ بحي -
 لسداد خالل أثنى عشر شهرا  بعد فترة إعداد التقاريرا و ن مستحق اا يكومدنع  -
 اد التقارير.عدترة إف أثنى عشر شهرا  على األقل بعد ة المطلوب لمدةوط لتأجيل تسويغير مشر حق ليس هناك -
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 - دلةقياس القيمة العا

الالق  تمثل السعر  العادلة  سيتيمة  الحصذي  الموجودات ليع   ولم  بيع  عند  س   وأ  ه  لتسويالذي  دفعه  مع  ةيتم  في  بين  إلتزام  منظمة  املة 
 ياس.القيخ اروق بتلسالمشاركين في ا

 
الموج بيع  عملية  أن  فرضية  على  بناءا   العادلة  القيمة  قياس  اإللتزا  ت ودا يتم  تتم من خالل األأو تسوية  الرئيم  للموجو سواق  دات سية 

 .والمطلوبات 
 

 المطلوبات. للموجودات أو  األكثر مالئمة م السوقادخالسوق الرئيسي، يتم است اب غي حالفي 
 األكثر مالئمة. لسوق الرئيسي أو السوقل لوصو الفرص  كتحتاج الشركة المتال

 
ا القيمة  بقياس  المنشأة  والملدلعاتقوم  للموجودات  باستخة  اطلوبات  فالمستخدمة  إلفتراضات  دام  المشاركين  السو من  عند  ي  ر  عيتسق 

 ة.دي تصرفون وفقا  لمصلحتهم اإلقتصان في السوق ييكتراض أن المشارافعلى  ت ابالمطلو الموجودات أو 
 
الل  ادية من خقتصليد المنافع اإلفي السوق على تو  ن ركيس القيمة العادلة للموجودات غير المالية يأخذ بعين االعتبار قدرة المشاقيا ن إ

 أفضل طريقة. بموجودات لمشارك آخر سيستخدم ال عهبيقة أو فضل طريام الموجودات بأاستخد
 
 وضيح استخدام  وتوفر المعلومات الكافية لقياس القيمة العادلة وتوف لظرا سب معناوم الشركة باستخدام أساليب تقييم مالئمة وتتقت
 

 ر.اشغير مبا بشكل ت الممكن مالحظتهالمدخال استخداممباشر وتقليل  ا بشكل الممكن مالحظته الت المدخ
 

التقار المالية،  يبتاريخ إعداد  التتقوم إدارة الشر  التي تتطلب إعادة  لطلمات واودحركات التي تمت على قيمة الموجركة بتحليل  وبات 
يسية ت الرئبالتحقق من المدخاللتقييم لجنة ا التحليل، تقومات هذا ة. لغايللشرك ةياسبالمح تقييم أو إعادة قياس بما يتناسب مع السياسات 

 الالزمة.  ت دالمستنوامة الحتساب التقييم مع العقود علومات المستخدالبيانات والم طابقةخالل م في آخر تقييم تم من  قةطبلما
 

 الية:لة لألدوات المالقيمة العاد في تحديد وعرض كوذلتقوم الشركة باستخدام الترتيب التالي ألساليب وبدائل التقييم 
 

  المالية أو تم شطبها باستخدام   نها في القوائم و تم اإلفصاح عا أة لقياسهلة العادستخدام القيما  تمي  ت التي لمطلوباجميع الموجودات وا
 : مة العادلة ككل مهم لقياس القي ثيرقيمة العادلة، وبناءا  على أدنى مستوى للمدخالت التي لديها تأالتالية لل ت يالمستو ا

 
 مشابهة. طلوبات المفعالة للموجودات والالق واي األسمعلنة فعار السوقية الاألس ول: المستوى األ
المهلتأت ات ذاخالتقنيات تقييم تأخذ في االعتبار المد الثاني:  المستوى  العادلة ويمكن مالحظتها بشكل مباشر أو  ثير  القيمة  م على 

 .غير مباشر
لسوق  ومات في الا ليست مبنية على معنهلكو   لعادلةلقيمة اأثير مهم على اخالت لها تتستخدم مد  حيث تقنيات تقييم   مستوى الثالث: لا

 ها. ن مالحظتيمك
 

  فاتات ما بين مستويات القيمة العادلة من خالل إعادة تقييم التصنيوالمطلوبات  جودالمو   من تقوم الشركة بتحديد إذا ما تم تحويل أي  
 اية كل فترة مالية.نهي ف  ة ككل(العادل لى قياس القيمةالجوهري ع  ذات األثر الت نى مستوى للمدخ)بناءا  على أد

 
الشركة إدارة  الوبالتنس  تقوم  مع  التيق  بمقارنة  للشركة  الخارجيين  و غيمقيمين  الخاعلو المرات  على مات  تمت  التي  الصلة  ذات  رجية 

 ت. قولية التغيرالتحديد مدى مع ت وباالقيمة العادلة للموجودات والمطل
 

إيض القيمة  لغايات  تقوم  اح  والمطليفصنت  بتحديدالشركة  العادلة،  الموجودات  طو ات  حسب  و بات  البيعتها  أو  موجودات  مخاطر 
 المطلوبات ومستوى القيمة العادلة.
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 ت ومعداتلكاممت (3)
 

 أرض 
  مبنى اإلدارة 

 أبنية 
  وإنشاءات 

 محطات 

يمـات خم  حـفارات   اإلنتاج   

 ورش

ات تبرومخ   

 آليات 
بات ومرك   

 معدات 

  مكتبية

 أثاث 
 المجموع   ومفروشات 

- 1202 ـار ـــندي  دينــــار   دينـــار   ار دينـــ  دينــــار    ـار ينـــد  دينـــار   دينـــار   دينـــار   دينـــار     

-الكلفة                      

 25ر599ر302  93ر075  418ر217  821ر923  698ر677  346ر495  9ر657ر808  11ر167ر258  2ر161ر214  234ر635   الرصيد كما في أول كانون الثاني
 153ر978  2ر464  19ر984  12ر249  -  117ر425  1ر856  -  -  - اضافات 

بعادات ستا  ( 26ر900)  -  -  ( 26ر900)  -  -  -  -  -  - 

كانون األول   31الرصيد كما في   25ر726ر380  95ر539  438ر201  807ر272  698ر677  463ر920  9ر659ر664  11ر167ر258  2ر161ر214  234ر635 

                    

-و التدنيالمتراكم هالك تاإلس                     

ي  ثانالرصيد كما في أول كانون ال  22ر503ر644  75ر109  362ر754  689ر514  665ر772  332ر273  7ر925ر215  10ر991ر863  1ر461ر144  - 
 663ر630  3ر733  19ر475  36ر536  27ر468  13ر623  415ر555  108ر178  39ر062  - استهالك السنة  

بعادات ستا  ( 26ر900)  -  -  ( 26ر900)  -  -  -  -  -  - 

كانون األول   31في كما الرصيد   23ر140ر374  78ر842  382ر229  699ر150  693ر240  345ر896  8ر340ر770  11ر100ر041  1ر500ر206  - 

                    
 –الدفترية صافي القيمة 

ل  كانون األو 31كما في   2ر586ر006  16ر697  55ر972  108ر122  5ر437  118ر024  1ر318ر894  67ر217  661ر008  234ر635 

 

 ةدودحة العامة الماهمالوطنية المس شركة البترول
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 أرض 

  مبنى اإلدارة 

 أبنية 
  وإنشاءات 

 محطات 

يمـات خم  حـفارات   اإلنتاج   

 ورش

  ومختبرات 

ت ياآل  

بات ومرك   

 معدات 

  مكتبية

 أثاث 
 المجموع   ومفروشات 

ر دينـــا 2020- ـار ـــندي  دينــــار    ار دينـــ  دينــــار    نـــار يد  دينـــار   دينـــار   دينـــار    ر اـينـــد    

-الكلفة                      

 25ر863ر131  91ر747  381ر294  798ر323  698ر677  346ر495  9ر993ر888  11ر166ر658  2ر151ر414  234ر635   رصيد كما في أول كانون الثانيلا
افات ض ا  72ر251  1ر328  36ر923  23ر600  -  -  -  600  9ر800  - 

 ( 295ر290)  -  -  -  -  -  ( 295ر290)  -  -  -   ذلتنفياريع تحت االمحول إلى مش

ومعدات  ممتلكات تدني  ( 40ر790)  -  -  -  -  -  ( 40ر790)  -  -  - 

كانون األول   31الرصيد كما في   25ر599ر302  93ر075  418ر217  821ر923  698ر677  346ر495  9ر657ر808  11ر167ر258  2ر161ر214  234ر635 

                    

- و التدني المتراكمهالك تاإلس                     

 21ر817ر476  70ر573  342ر292  642ر725  626ر297  328ر711  7ر738ر439  10ر648ر035  1ر420ر404  - الرصيد كما في أول كانون الثاني  
 865ر489  4ر536  20ر462  46ر789  39ر475  3ر562  366ر097  343ر828  40ر740  - استهالك السنة  

ى مشاريع تحت التنفيذ  ول إلالمح  ( 157ر461)  -  -  -  -  -  ( 157ر461)  -  -  - 

ات عدوم  ممتلكات تدني  ( 21ر860)  -  -  -  -  -  ( 21ر860)  -  -  - 

األول   كانون 31كما في الرصيد   22ر503ر644  75ر109  362ر754  689ر514  665ر772  332ر273  7ر925ر215  10ر991ر863  1ر461ر144  - 

                    
 –الدفترية ة القيمصافي 

ل  كانون األو 31كما في   3ر095ر658  17ر966  55ر463  132ر409  32ر905  14ر222  1ر732ر593  175ر395  700ر070  234ر635 
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 أرض 

  مبنى اإلدارة 

 أبنية 
  وإنشاءات 

 محطات 

يمـات خم  حـفارات   اإلنتاج   

 ورش

  ومختبرات 

ت ياآل  

بات ومرك   

 معدات 

  مكتبية

 أثاث 
 المجموع   ومفروشات 

ر دينـــا 2020- ـار ـــندي  دينــــار    ار دينـــ  دينــــار    نـــار يد  دينـــار   دينـــار   دينـــار    ر اـينـــد    

-الكلفة                      

 25ر863ر131  91ر747  381ر294  798ر323  698ر677  346ر495  9ر993ر888  11ر166ر658  2ر151ر414  234ر635   رصيد كما في أول كانون الثانيلا
افات ض ا  72ر251  1ر328  36ر923  23ر600  -  -  -  600  9ر800  - 

 ( 295ر290)  -  -  -  -  -  ( 295ر290)  -  -  -   ذلتنفياريع تحت االمحول إلى مش

ومعدات  ممتلكات تدني  ( 40ر790)  -  -  -  -  -  ( 40ر790)  -  -  - 

كانون األول   31الرصيد كما في   25ر599ر302  93ر075  418ر217  821ر923  698ر677  346ر495  9ر657ر808  11ر167ر258  2ر161ر214  234ر635 

                    

- و التدني المتراكمهالك تاإلس                     

 21ر817ر476  70ر573  342ر292  642ر725  626ر297  328ر711  7ر738ر439  10ر648ر035  1ر420ر404  - الرصيد كما في أول كانون الثاني  
 865ر489  4ر536  20ر462  46ر789  39ر475  3ر562  366ر097  343ر828  40ر740  - استهالك السنة  

ى مشاريع تحت التنفيذ  ول إلالمح  ( 157ر461)  -  -  -  -  -  ( 157ر461)  -  -  - 

ات عدوم  ممتلكات تدني  ( 21ر860)  -  -  -  -  -  ( 21ر860)  -  -  - 

األول   كانون 31كما في الرصيد   22ر503ر644  75ر109  362ر754  689ر514  665ر772  332ر273  7ر925ر215  10ر991ر863  1ر461ر144  - 

                    
 –الدفترية ة القيمصافي 

ل  كانون األو 31كما في   3ر095ر658  17ر966  55ر463  132ر409  32ر905  14ر222  1ر732ر593  175ر395  700ر070  234ر635 
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 زممتلكات غا (4)
 

 31  في   كما  )53  وبئر  51  بئرو   49  وبئر  48  بئر)  ةدجدي  أبار  وحفر(  28  رئب)  الريشة  ربئ  الى   الدخول  إعادة  تكاليف  المبلغ  هذا  يمثل
 . 2021 ولاأل كانون 

 
   :نةات الغاز خالل السلكمتفيما يلي الحركة على م

 2021  2020 
 دينـــــار  دينـــــار 
    

 2ر464ر999  3ر583ر578 ول كانون الثانيأ فيما يد كالرص
 2ر135ر751  4ر059ر926 المحول من مشاريع تحت التنفيذ

 ( 1ر017ر172)  ( 1ر434ر770) السنة  خالل اإلطفاءات
 3ر583ر578  6ر208ر734 ول كانون األ  31كما في الرصيد 

 . ممتلكات الغاز على فترة خمس سنوات  إطفاءيتم 
 
 حت التنفيذريع تمشا (5)
 

  كما   تنفيذلا   تحت   أخرى   انشائية  مشاريع  الى   باإلضافة  )55  روبئ  54  وبئر  52  وبئر  50  ربئ)  جديدة  أبار   حفر  تكاليف   المبلغ  هذا  يمثل
 . 2021 األول كانون  31 في 
 

 لسنة: خالل اتنفيذ شاريع تحت الكة على مفيما يلي الحر
 2021  0202  
ـاردينــــ  ردينـــــا    
    

 1ر380ر566  2ر829ر439 الرصيد كما في أول كانون الثاني
 3ر446ر795  5ر326ر554 ضافات خالل السنة  إلا

 137ر829  - المحول من ممتلكات ومعدات 
 ( 2ر135ر751)  ( 4ر059ر926) ز المحول الى ممتلكات غا

 2ر829ر439  4ر096ر067   كانون األول 31ا في الرصيد كم

 
 
 ةاليالم وزارة من ستحقةم ذمم (6)
 
ار  ندي  6ر000ر000حويل مبلغ  بت  2017  أيار   24بتاريخ  (  3052)  وزراء رقم اللس  قرار مج  ى ناء علب   2017ل عام  ال خ  مت الشركةقا

دفعتين   على  المالية  وزارة  حساب  مدار  ع   ستردادهاا  تم والتي  الى  وزير    الماضية   سنوات   األربعلى  لكتاب   مقرالمالية  وفقا  
قامت  .  ٪ 5ائدة بلغ  سعر ف  مدااستخبتم خصمها  و   ة،عادلالمة  القيب  يا  ذمة مبدئلبا  رافتالع ا. تم  2017تموز    23  يخ بتار  )18/73/20368)

اد السنة من تعديل القيمة  رلذي يمثل إيدينار وا  10ر819باالعتراف بإيراد بمبلغ    2021األول   كانون   31ية في  السنة المنتهالل  خة الشرك
 . (75ر824: 2020ل كانون األو  31) للذمة العادلة
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 مخزون  (7)
 2021  2020 
ــارينـــد  ــارــنـدي    

 1ر176ر083  1ر150ر068 محطة الغاز  وازمقطع غيار ول
 6ر672ر743  6ر912ر027 بار والحفارات آلاقطع غيار ولوازم 

 492ر353  1ر073ر974 يق بضاعة بالطر

 8ر341ر179  9ر136ر069 
 ( 520ر000)  ( 520ر000) حركة ولوازم بطيئة المخصص قطع غيار 

 7ر821ر179  8ر616ر069 
 

 .2020و  2021خالل عام  حركةقطع غيار ولوازم بطيئة المخصص ناك حركة على لم يكن ه
 
 مدينــةم ذم (8)
 2021  2020 
 دينـــــار  دينـــــار 

    
(42)إيضاح  لمركزيةارباء شركة توليد الكه  5ر851ر438  4ر591ر060 

ل نس جلوباشركة ترا  927ر340  927ر340 
(42 إيضاح) المعدنية والثروة الطاقة وزارة  277ر026  320ر715 

وأوالده  كنعان شركة رضا   46ر222  46ر222 
 19ر455  34ر617 أخــرى 

 7ر121ر481  5ر919ر954 
 ( 973ر562)  ( 973ر562) ينزل: مخصص خسائر ائتمانية مت و قعة 

 6ر147ر919  4ر946ر392 
 

. عقد المبرم مع الشركةا  للوفق  ة شهر التوريدهاي( يوم من ن65دوري كل ) الغاز بشكل    ركزية بسداد ذمم بيعالم  كهرباءتوليد التقوم شركة  
  ها.تحقاقس من تاريخ ا يوم  90يد عن المركزية ال تز  شركة توليد الكهرباء من مم المدينة لذا اعمار ك فأن ذلل

 
 . هي مخصص لها بالكاملو  2020و  2021كانون األول  31دينار كما في  973ر562 ةيممتدنية الق الذممقيمة غت بل
 
المإدارة الشركة فإنه م  رتقدي  ي ف مقابل   حصول على ضمانات بالكامل. ال تقوم الشركة باللها  خصص مقابلما  توقع تحصيل الذمم غيرن 
 . نةالمدي لذممه اهذ
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  ىأرصدة مدينة أخر  )9(
 2021  2020 
اردينـــــ   دينـــــار  

        
  493ر838   1ر271ر299 ذمم موظفين

بيعاتلمالدخل واأمانات ضريبة    100ر840   131ر721 
  147ر891   80ر410 تأمينات مستردة 

عمل ات إصابمطالبات    109ر999  50ر844 
سابقين (مكافاّت مستردة) إدارةء مجلس عضاذمم أ   -   19ر389 
ت فوائد مستحقة إيرادا   5ر082   - 

  22ر646   20ر185 أخــرى 

  880ر296   1ر573ر848 

  
 
  البنوك لدى ة  صدوأرنقد   )01(
  2021    2020  
  ارـدينــــ    دينـــــار  
        

  8ر500ر000   14ر000ر000 *الثة أشهرثودائع تستحق خالل 
  1ر144ر963    964ر582  ودائع تحت الطلب **

  9ر644ر963    14ر964ر582  النقد وما في حكمه
  
  .)٪ 3ر58 :2020( ٪ 3ر63أشهر وتحمل معدل فائدة   ستةمدة ال تزيد عن ل  بط الودائعر  يتم   *

  .)%1ر5% الى 1: 2020( ٪ 1ر5الى  ٪ 1ترواح ما بين  ت لودائع تحت الطلب فائدةا تحمل  **
  
  
 الملكيةحقوق   )11(
  

  – لمدفوعا  مالرأس ال 
  

كما    نار للسهم الواحدقيمة إسمية ديب  سهم  15ر000ر000لى  ادينار مقسم    15ر000ر000وع  دفح به والمصرشركة الميبلغ رأسمال ال
  .2020و  2021كانون األول  31في 

  
  –حتياطي إجباري ا
  

على  ع  ل للتوزي٪ وهو غير قاب10ات بنسبة  السنو خالل  نوية قبل ضريبة الدخل  سال  األرباح  صافي   تحويله من   ما تم  البندل رصيد هذا  يمث
ا يعادل مقدار  مي اطهذا االحتي تطاع هذه النسبة السنوية الى ان يبلغستمرار في اقاالعلى مة للشركة العا الهيئة. هذا وقد وافقت ين همالمسا

  . لشركةسمال ا أر
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 يننهاية الخدمة للموظفمكافأة مخصص  (21)
 

 يلي:فين كما كافأة نهاية الخدمة للموظخصص مإن الحركة على م
 2021  2020 
 ــاردينـــ  ــــارنـدي 
    

 1ر356ر682  2ر125ر215 في أول كانون الثاني الرصيد كما
 1ر055ر514  224ر644 * المخصص خالل السنة

 ( 286ر981)  ( 76ر319) لسنةالمدفوع خالل ا 
 2ر125ر215  2ر273ر540 األول ن و كان 31الرصيد كما في 

 
مخ * احتساب  نهايةيتم  راتب   ركةشال  ن موظفيع  لجمي  الخدمة  صص  واحد  بمقدار  ك  شهري  سنة  عن  راتب ل  آخر  يستخدم  خدمة. 

  صص.حتساب المخالخدمة ال يةيتقاضاه الموظف في تاريخ نها 
 
 
 مالية ال وزارة ذمة (31)
 
دات يةةرامةةن إالماليةةة    ةاء حصةةة وزارقبى إعل  تفاقاال،  2020تموز    15اريخ  ت  58/1/11/28800قم  اء روفقاً لقرار مجلس الوزرم  ت

االستكشةةاف  ض لغايةةات راة مةةن االقتةة لشةةركا لتمكةةين زمةةة الالالشركة واتخةةاذ اإلجةةراءات  وازنةفي م  2021و   2021مين  ة للعاالشرك
 حفر.ل لمرحلة الالوصو و 

ق تفةةااالتةةم  التةةي  دات ايراإلعتبار ا ب بطل 2020ط اشب  2تاريخ    32/3/237م  قرلية من خالل كتابها  الماوزير  كة بمخاطبة  ت الشرقام
 رةغ لةةوزايةةتم تسةةديد المبلةة  لةةم كمةةا و  .ائم الماليةةةالقو هذه  دداخ اع ى تاريحتالطلب  هذا د على الر م يتملو دة مستركمنحة غير  اهئعلى ابقا

 لمالية.خ اعداد القوائم الية حتى تاريالما
 
 مؤجلة  ةمنح (14) 
 
ب  شركة  من   مقدمة  دينار  2ر108ر971  بقيمة   منحة  على   الشركة  صلت ح  غازية   غطات ضا  شراء  للتموي  )BP)م  تروليوبرتش 

 قولعم  أساس  وعلى   للموجودات   تاجيناإل  العمر  مدى  على   كإيراد  به  االعتراف  يتم  يث ح  جلمؤ   كإيراد  تصنيفها  يتم  أن   على   ات وخزان
ً ات وذلك ومنتظم  .20 رقم لي و لدا المحاسبة معيار مع مشيا
دينار    131ر751  والبالغ  ؤجلةالم  المنحةبلغ المتبقي من  الم  اءفبإط  2021  كانون األول  31  خالل السنة المنتهية بتاريخ شركة  قامت ال

  .ار(يند 316ر345: 2020)
 
 
 أرصدة دائنة أخرى (51)
 2021  2020 
 ــــاردينـ  ردينـــــا 
    

232ر754  (25)إيضاح صص قضايا مخ 257ر357    
 35ر000  35ر000 عضاء مجلس اإلدارة أ ات مكاف
 9ر943  16ر330 اريف مستحقةمص

 -  11ر149 مانات ضريبة المبيعاتأ
 949  949 ذمم موظفين

 573ر433  - ( 24)إيضاح  ةمعدنيال والثروة رة الطاقةمن وزا مقدمةدفعات 
 6ر399  7ر144 خرىأ

 883ر081  303ر326 
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 ضريبة الدخل (61)
 
 قانون  ب حس 2020 و  2021 األول انون ك 31 في   كما  المنتهية  لسنوات ل  الشركة  أعمال  نتائج   عن   الدخل  ضريبة  مخصص  احتساب   تم

ً  وتعديالته 2014ة لسن 34رقم    الدخل  ضريبة  الةةدخل ضةةريبة سةةبةن ان  علةةى  يةةنص والةةذي 2010 لعةةام( 1) رقةةم االمتياز نون لقا وفقا
 مسةةاهمة الةةى  إلضةةافةبا االمتيةةاز بموجةةب  الشةةركة بعمليات  والمتعلق للضريبة عالخاض الدخل  على ٪  15  وقدرها  ثابتة  للشركة  القانونية

 .للضريبة الخاضع الدخل ن م% 1 رهاقدو   وطنية
 

 لدخل:فيما يلي ملخص حركة مخصص ضريبة ا
 2021  2020 
 اردينـــــ  ـاردينــــ 
    

 358ر699  680ر865 ن الثانينو الرصيد كما في أول كا
 805ر631  1ر109ر740 ل مصروف ضريبة الدخ
 ( 483ر465)  ( 834ر281) المدفوع خالل السنة

 680ر865  956ر324 األول كانون  31ي الرصيد كما ف
 
 :يلي  كما هي  الدخل قائمة في  هرالظا مصروف ضريبة الدخل  تفاصيل إن 

 2021  2020 
 اردينـــــ  ـــــاردين 
    

 735ر316  1ر040ر381 لسنةا اللخ دخلال ضريبة روفمص
 49ر021  69ر359 2021لسنة  الوطنية المساهمة مصروف
 21ر294  - ات سابقة سنو ل نيةوطال المساهمة مصروف

 805ر631  1ر109ر740 
 
 

 ضريبي: ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح ال
 2021  2020 
 ـــــارندي  ـــاردينـ 
    

 4ر138ر635  6ر787ر548 لمحاسبي ا الربح 
    :ضافي

    :ياير مقبولة ضريبغ  مصاريف
 1ر055ر514  224ر644 الخدمة  ةمكافأة نهاي يفارمص
    :لينز

 ( 286ر981)  ( 76ر319) هاية الخدمةالمدفوع من مخصص ن
 ( 5ر066)  - المدفوع من مخصص قضايا محتملة

 4ر902ر102  6ر935ر873 يبي لضراالربح 
 %15  %15 (األمتياز  ن لقانو  ا  ق)وف  ةنيدخل القانو نسبة ضريبة ال
 %1  %1 وطنيةال نسبة المساهمة

 % 18ر95  % 16ر35 ةلية ضريبة الدخل الفعنسب
 

ا الذاتقامت  التقدير  ئرة  دا  تقم  لمهذا و   .القانونيةضمن المهلة    2020ضريبة الدخل والمبيعات حتى عام    ي لدائرةلشركة بتقديم كشوفات 
 لمالية. ئم االقواتاريخ اعداد هذه حتى  2020و  2019 مألعواة لت المحاسبيعة السجالبمراجت خل والمبيعاالدبة ريض
 

 .2018حتى عام  دائرة ضريبة الدخل ن م خالصة نهائيةى مت الشركة علحصل
 
 



شركة البترول الوطنية
المساهمة العامة المحدودة 2021

61

 ةدودحة العامة الماهمالوطنية المس شركة البترول
 ت حول القوائم الماليةحايضاإ

  2021كانون األول  31

- 16- 

 
 حصة الشركة من إيراد الغاز (71)
 2021  2020 
ردينـــــا       دينـــــار  

(42)إيضاح  نةسالخالل ز إيراد الغاي إجمال  13ر900ر251  16ر831ر691 
لية اليف عمليات بترو نزل: استرداد تكي  ( 8ر340ر151)  ( 10ر099ر015) 
رة المالية من فروقات أسعار الغاز وزامستحقة عن ذمة اط قسأل: استرداد زين  ( 1ر500ر000)  ( 750ر000) 

 ( 2ر030ر050)  ( 2ر991ر338) ينزل: حصة حكومة المملكة األردن ية الهاشمية )إيضاح 24( 
 2ر030ر050  2ر991ر338 

 
 
 دابلة لالسترداالقولية ت البترف العملياتكالي (81)
 

لجن اقامت  التكالة  باعتمالخاضعة الستردا  يفعتماد  المعدنية  والثروة  الطاقة  قبل وزير  والمشكلة من  البترولية  العمليات  كلف  اد كلف د 
نار دي   101ر904ر508لغ  ت المصادقة على مبمحيث ت  2020ول  كانون األ  31ولغاية    2002  يارول أأة للفترة من  ليلبترو ت االعمليا

 :التالية غلابملاتم استرداد و  ة لالسترداد،عمليات قابل كلفك
 
 المبلغ  فترة ال
    دينـــــار  

 10ر099ر015  2021
 8ر340ر151  2020
 6ر626ر857  2019
 7ر405ر606  2018
 5ر070ر370  2017
 3ر493ر253  2016
 3ر687ر713  2015
 4ر116ر873  2014
 4ر529ر903  2013
 4ر909ر185  2012
 5ر437ر738  2011
 5ر538ر635  2010
 1ر769ر570  2005

 71ر024ر869  المجموع
 

 . 2021 ولاألكانون  31دينار كما في  30ر879ر 640يبلغ لرصيد المدور والموافق عليه من قبل اللجنة المشكلة إن ا
 

دينار    7ر943ر755الغة  والب  2021  يلولأ  30ولغاية    2021انون الثاني  كن أول  لفترة مالبترولية ل  ليات كلف العم  جعةقامت اللجنة بمرا
 يخ القوائم المالية.ة تقريرها حتى تاراللجنهذا ولم تصدر 

 
 2ر102ر253  والبالغة   2021  لكانون األو   31  يةلغاو   2021  ولتشرين األ  1  من   للفترة  البترولية  عمليات ال   كلف  بمراجعة   اللجنة  تقم  لم
 . ناردي
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 روع حقل حمزةشم (19)
 

 :2020دينةةار )  1ر190ر675( ومصةةاريف بمبلةةغ  775ر142:  2020)دينةةار  1ر593ر708بمبلةةغ    ت إيةةرادا  مةةن بنةةد  ون هذا اليتك
لصةةالح وزارة الطاقةةة والثةةروة المعدنيةةة قامةةت بهةةا الشةةركة  لتةةي او  حقل حمةةزةل البنية التحتية تطوير تقديم خدمات  تخص  (465ر505
 .18026 \1\11\58الوزراء رقم  سة رئيولب دإلى كتاادا استن

 
 شغيليةت صاريفم (20)

 2120   2020 
شة قل الري آبار ح  استكشاف   حفــارات   محطة الغاز   لمجمـــوع ا    المجمـــوع   
ر ـاــــدين   ـار ــدينــ   ـار ــدينــ   ـار ــدينــ   ـار ــــدين    ـار ــدينــ                

 2ر629ر705  2ر806ر529  -  354ر922  1ر658ر325  793ر282 ى افع أخرومن  أجورو رواتب
 (594ر545)  ( 1ر247ر 798)  -  ( 17ر802)  ( 1ر067ر637)  (162ر359) رواتب  في لتكا رسملة

 1ر821ر604  2ر049ر784  1ر434ر770  45ر398  440ر166  129ر450 ءات استهالكات واطفا
 690ر811  191ر228  -  31ر357  108ر271  51ر600 مكافأة نهاية الخدمة  

 714ر728  1ر534ر336  148ر594  -  957ر158  428ر584 ة وصيان  رغيا قطع
 26ر291  30ر301  -  362  20ر817  9ر122 مصاريف تأمين

 -  326ر210  -  326ر210  -  - مكمنيةو يةئ جيوفيزيا دراسات
 33ر395  19ر330  -  19ر330  -  - أخرى 

 5ر321ر989  5ر709ر920  1ر583ر364  759ر777  2ر117ر100  1ر249ر679 مجموع المصاريف التشغيلية
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 ريةإدا فمصاري (12)
 2021  2020 
اردينـــــ  دينـــــار       

 1ر038ر857  1ر026ر258 أجور ومنافع أخرىو  ب تارو 
 130ر641  143ر392 ات اروسيحروقات ممصاريف 

 53ر740  78ر478 نقالتفر وتمصاريف س
 80ر008  67ر566 تهالكات سا
 56ر900  50ر250 (24)إيضاح  دارةإللس امجء اعضأ وتنقالت تعاب أ
 42ر718  44ر802 كافآت موظفين م

 34ر696  37ر357 اهيمو  هرباءكو  هاتفمصاريف 
 31ر654  34ر018 مصاريف صيانة

 364ر703  33ر416 نهاية الخدمة للموظفين مكافأة
 27ر660  29ر460 ستشارات ا

 15ر798  25ر051 عموالت بنكية 
 24ر056  24ر815 ات امرغ وخص رو  سومر

 15ر826  17ر448 اكاتواشتر ت مطبوعاو  طاسيةقر
 5ر460  6ر188 افةضي
 345  2ر479 يب  راريب تدمص

 1ر649  1ر858 مصاريف تأمين 
 ( 39ر857)  - رواتب  تكاليف رسملة

 33ر830  88ر099 ىأخر
 1ر918ر684  1ر710ر935 

 
 
 سنةلا ربح نمم صة السهح (22)
 2021  2020 

    
5ر677ر880 ر( ا)دين نةالس ربح  3ر333ر004    

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

793/0 إلى المساهمين السنة للسهم من ربحاسية والمخفضة الحصة األس   222/0  
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 لةالتزامات محتم (32)
 

 ي:لي تتمثل فيما تطرأ تمل أن ية التزامات محلمالا  ملقوائاريخ اتكة بشرال  على 
 
  2021  2020 
 ن النقدي لتأمي ا  مةي الق  التأمين النقدي   القيمة  
 دينـــار  دينـــار  دينـــار  ــاردينـ  
         

 96ر272  1ر766ر433  70ر100  1ر243ر000  كفاالت بنكية
         
 25ر575  852ر508  5ر560  185ر356  ةي ندمست تمادات عا

 
 
 عالقة تت مع جهات ذاالمعام (42)
 

ا ذات  الجهات  المساهملعالتمثل  الو قة  اإلدارة  و ئيسي رن  مجلس  وأعضاء  مساهمون  فالتن واإلدارة  ن  فيها  هم  التي  والشركات  العليا  يذية 
 ة. لشركا ةإدارل بمن ق ت امالذه المعهماد سياسات األسعار والشروط المتعلقة بعتايتم  .ون رئيسي

 

    األول:  نوكان 31كما في  ماليركز البنود قائمة الم
    

 2020  2021 -داولة مت موجودات
 دينـــار  دينـــار 

    -مدينة   ذمم
 حدودة ركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة المش
 5ر851ر438  4ر591ر060 (  8 ضاح)إي (يةكومالح ات راالستثماإدارة  ركة حليفة لشركةش)  

    
 739ر181  - (6ح اض)إي ة الماليةروزا حقة من ذمم مست

    
 277ر026  320ر715 (8إيضاح ) المعدنية ةلثرو او  وزارة الطاقة
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 2021  2020 
 ـاردينــ  رــادينـ 

    –داولة متمطلوبات 
    

 -  5ر021ر388 (13إيضاح )مالية لة اروزا ذمم

    
    - أخرى  ةئندا دةأرص

 573ر433  - (15إيضاح ) لمعدنيةثروة اوال رة الطاقةمة من وزات مقدادفع

    
    – متداولة غير تامطلوب

    
 2ر030ر050  - (13إيضاح )وزارة المالية 

 
 2020  2021 كانون األول: 31ي فسنة المنتهية امل للل الشمة الدخبنود قائ

 ــاردينـ  ارينـــد 
   كزيةاء المرة توليد الكهربدة لشركلغاز الموراتير واة فقيم

 16ر831ر691 (17)إيضاح   ة(يإدارة المساهمات الحكوم )شركة حليفة لشركة  
  

 13ر900ر251

عدنية )إيراد  لما الثروةو اقة رة الطبوزا الممثلةة هاشميال يةلمملكة األردنحكومة ا
 775ر142  1ر593ر708 ( 19يضاح إمشروع حقل حمزة( )

    
 2ر030ر050  2ر991ر338 (17 إيضاح)للسنة   ة األردنية الهاشميةككومة المملححصة 

    
 259ر250  292ر688  لتنفيذية العلياومنافع اإلدارة ا  ب روات

    
 56ر900  50ر250 (21)إيضاح  دارةإلا جلسضاء مئيس وأع روتنقالت   مكافآت وأتعاب 

 
 
 ايالقضا (52)
 
ي أ وبر .دينار(  81ر860:  2020ار )دين    37ر796غ  مبل  2021  ن األولكانو   31في    على الشركة كما  المقامة  ياضاقت قيمة البلغ

 القضايا   تلك  عن   تنجم   دق  ي الت  ات لتزامالا  جهةلموا  كاف    القضايا  هذه  مقابل  المحتسب   المخصص  فإن   قانونيلا  تشارهاومسإدارة الشركة  
: 2020  األول  كانون   31)  2021  األول كانون    31  في  كما  الغير على   الشركة  قامتها ا تي ال  يااالقض  ميعقد تمت تسوية جو   .والمطالبات 

 (.دينار 42ر696
 
 رباحاأل توزيعات (62)
 

 .(2019 سنة ئج انت عن  ردينا 1ر050ر000: 2020) 2020نتائج اعمالها لسنة بتوزيع أرباح عن  2021 سنة خالل شركةال ملم تق
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 الغـاز حتياطياتا (72)
 
لتقدير اال  على   ء  ناب الغازأحدث دراسة  التي تميحتياطيات  ال  من قبل  2006ل عام  إجراؤها خال  ة  المخعالمستشار  )المي  تم (  IPRتص 

ديرات  لتقي هذه اف  ي التحفظلغة فلك مبان هناسة أدرا. تشير ال2006مكعب في نهاية عام  مليار قدم    102ر3ياطيات بما يعادل  تقدير االحت 
 لحقل. مساحة اة في معظم اطيات الغازيير لالحتيدتق أييدخل فيها المحيطة باآلبار ولم  نطقةلما ي نها تمت فحيث أ

 
ر طرق  ق أكثت وفتم  والتي   2007م  تم تحديثها خالل عا  تمرة والتي تجريها الشركة بصورة مس  الدراسات الداخلية التي   على نتائج   بناء  

 كعب.  مليار قدم م 443تبلغ  ى ي في حدها األدن فإن تقديرات االحتياط  فقط،ة تجنآلبار الموتحفظا  ول عيةيات واقاطب االحتياحتسا
 
 
 لمالية ا  دواتأللمة العادلة  قيال (82)
 

 بات المالية.ية والمطلو الية في الموجودات المالتتمثل األدوات الم
 
ينة األخرى.  بعض األرصدة المدلية و الماة  ارزتحقة من و ذمة مسينة و لمدالذمم او   البنوك  لدىدة  أرصو   دمن نقلية  الما  ودات لموجون اتتك
 .ىاألخروبعض األرصدة الدائنة مالية لذمة لوزارة او  دائنةن الذمم الات المالية من المطلوبو تتك
 

 األدوات. لهذه  فتريةدال هري عن القيمةالية ال تختلف بشكل جو ألدوات المإن القيمة العادلة ل
 
 
 اطر خ المة إدار (29)
 

 -دةائف أسعار ال مخاطر
 البنوك. الودائع لدى تمثل في وتل فائدة مها والتي تحى موجوداتلأسعار الفائدة ع الشركة معرضة لمخاطر   ان 
 

التغيرات    الشامل  لالدخ  تتمثل حساسية قائمة ابأثر  الفوائدالمفترضة  لى ع   ويتم احتسابهااحدة،  سنة و لكة  على ربح الشر  لممكنة بأسعار 
 ول.ألكانون ا 31ا في  مل سعر فائدة متغير كمي تحلت ا ةات الماليت والمطلوباجودمو ال
 

، مع بقاء جميع انون األولك  31ر الفائدة كما في  عالى أسللتغيرات الممكنة المعقولة ع   الشامل  الدخلقائمة    الي حساسيةح الجدول التيوض
 تة. ة ثابرمؤثرات األخرى الالمتغي

 
2021- 

 
 ـة العملــ

 لنقص(اة )ادالزي
  الفائدة بسعر

 ىر علثاأل
 ربح السنة قبل

 الدخل ضريبة
 ـاردينــ  اسسنقطة أ 

    
 74ر823  50 نار أردني دي

( 74ر382)  (50) دني ردينار أ  
 



شركة البترول الوطنية
المساهمة العامة المحدودة 2021

67

 ةدودحة العامة الماهمالوطنية المس شركة البترول
 ت حول القوائم الماليةحايضاإ

  2021كانون األول  31

- 22- 

 
2020- 

 
 عملـــة ال

 النقص(الزيادة )
  ئدةبسعر الفا

 األثر على
 ربح السنة قبل

 لخضريبة الد
 دينـــار  ساسنقطة أ 

    
 48ر225  50 أردني   ناردي
( 48ر225)  (50) ي أردنر  نايد  
 

 -اطر االئتمانمخ
 ركة. جاه الشاء بالتزاماتهم تخرى عن الوفوالجهات األالمدينين  زخلف أو عجن تتنجم ع مان هي المخاطر التي قداطر اإلئتخم
 

لم  شركةالترى   كبيرة  بدرجة  معرضة  ليست  حياالئتمر  خاطبأنها  تقوم  ان  الذا  ةمراقببث  كممم  مستمر.  بشكل  اللقائمة  تحتفظ    شركةا 
 دة.فية رائالودائع لدى مؤسسات مصراألرصدة و ب
 

 . المساهمة العامة المحدودة مركزيةلكهرباء التوليد الطبيعي إلى شركة غاز التقوم الشركة ببيع كامل إنتاجها من ا
 

 -يولةلسر ا مخاط
ع تعمل   السيولة  مخا  إدارة  لى الشركة  ط  وذلكطر  ال  دارةإ  قيرعن  لمقابلة  تلك  الموجودات  في  من امطلوبات  ايرادات    لفترات  خالل 

   الشركة.
 

 . ذمم المدينةو متابعة تحصيل ال البنكية لتأكد من توفر التسهيالت ريق اطركة على إدارة مخاطر السيولة وذلك عن تعمل الش 
 

لالستحقاق التعاقدي قية  تبلمس الفترة ااألول على أسا  كانون   31( كما في  ة )غير مخصومةيلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات المالي
 سوقية الحالية: وأسعار الفائدة ال

 

 
  

  شهور  3أقل من 
ر إلى  شهو  3ن م

 أكثر من سنة  شهر 12
 

 المجموع
 دينةةار   دينةةار   ينةةار د  دينةةار   -2021كانون األول  31 كما في

         
 366ر192  -  -  366ر192  ائنة أخرىائنة وأرصدة دذمم د

 5ر021ر388  -  -  5ر021ر388  لية ماال ةوزار ةذم

 5ر387ر580  -  -  5ر387ر580  جموع الم

         
         -2020كانون األول  31 يكما ف

         
 1ر096ر836  -  -  1ر096ر836  دة دائنة أخرىنة وأرصدائذمم 
 2ر030ر050  2ر030ر050  -  -  لية ماال وزارة ذمة

 3ر126ر886  2ر030ر050  -  1ر096ر836  المجموع 

 



شركة البترول الوطنية
المساهمة العامة المحدودة 2021

68

 ةدودحة العامة الماهمالوطنية المس شركة البترول
 ت حول القوائم الماليةحايضاإ

  2021كانون األول  31

- 23- 

 
 -تمخاطر العمال

والدإن معظم تعامالت الشركة هي بالد ال  بسعر ثابت بوط  ردينار مإن سعر صرف الريكي.  األم  الرو ينار األردني  يكي  ألمرا  دوالرمع 
 .ةئم الماليلقواار العمالت غير جوهري على أثر مخاط ر(، وبالتالي فإن دوالر لكل دينا 41/1)
 
 
 س المال ة رأارإد (03)
 

ويعظم  ركة  شنشاط المة بشكل يدعم  ل مالئرأسماسب  نمن المحافظة على    علق بإدارة رأسمال الشركة بالتأكديتيتمثل الهدف الرئيسي فيما  
 كية. ق الملحقو 

 
عديالت  بأية ت شركةالهذا ولم تقم ف العمل. ظرو  تالزمة عليها في ضوء تغيراعديالت الالمال وإجراء التارة هيكلة رأس الشركة بإدقوم ت

 لسابقة.لسنة اية واحالل لمال خالل السنة اواإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس ات على األهداف والسياسا
 

ا اإن  هيكمتضمللبنود  في  رأسنة  اتتمثل  الما  لة  رأس  في  و ل  المدفوع  اإلجبالمال  واألرباالحتياطي  مجموع ري  والبالغ  المدورة   ا هاح 
 .2020كانون األول  31 ر كما في نادي 28ر734ر347مقابل  2021ول نون األكا  31 دينار كما في  34ر412ر155

 
 
 افذة بعد ر الن غيدرة والصا  والتعديالت يدةرات الجددولية والتفسيلية الالما يررمعايير التقا  (13)
 

 الشركة  ستقوم مبيّنة أدناه، و قوائم المالية  الة حتى تاريخ  رة وغير النافذوالتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادالدولية  إن المعايير المالية  
 لزامي:البتطبيق هذه التعديالت ابتداء  من تاريخ التطبيق ا

 
 ( عقود التأمين  17لمالية رقم )المعيار الدولي إلعداد التقارير ا 

عام   من  أيار  في  المحاسبية  للمعايير  الدولي  المجلس  ا  2017أصدر  االمعيار  إلعداد  المالدولي  )ليلتقارير  رقم  التأمين 17ة  عقود   )
المتعلقة بعقود   والعرض وااليضاحات  والقياس  لالعتراف  شامالً  أن سري، يحل  انموذجاً  الدولي إلاللتأمين. وما  التقارير معيار  عداد 

التقارير المالية رقم )17المالية رقم ) يار الدولي مع. ينطبق ال2005صادر في عام  ( عقود التأمين ال4( محل المعيار الدولي إلعداد 
المالية رقم ) التقارير  الحياة  17إلعداد  )مثل عقود  التأمين  أنواع عقود  المباشرة وعقود إعادو ( على جميع  التأمين  ة غيرها من عقود 

المشاركة.  تي تحمل خاصية  التأمين( دون النظر للمنشأة المصدرة لعقد التأمين، كما ينطبق على بعض الضمانات واألدوات المالية ال
التقارير المالية  ريتس ( نموذج محاسبي لعقود 17رقم )  استثناءات محدودة لنطاق التطبيق. يوفر اإلطار العام للمعيار الدولي إلعداد 

االتأمين يكون   التقارير  الدولي إلعداد  المعيار  الواردة في  التأمين. على عكس المتطلبات  فائدة واتساقًا لشركات  ، (4لمالية رقم )أكثر 
( نموذًجا شامالً 17لية رقم )اإلى حد كبير على سياسات المحاسبة المحلية السابقة ، يوفر المعيار الدولي إلعداد التقارير المد  والتي تعتم

هو النموذج (  17حيث يغطي جميع الجوانب المحاسبية ذات الصلة. جوهر المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )  لعقود التأمين 
 ام، ويكمله: الع
 
 تطبيق محدد للعقود مع ميزات المشاركة المباشرة )نهج الرسوم المتغيرة(، •

 بشكل أساسي للعقود قصيرة األجل. األقساط(  ص• نهج مبسط )نهج تخصي
 

قت المعيار ان المنشأة طب  ، مع السماح بالتطبيق المبكر شريطة2023  كانون الثاني   1اعتبارا من    بأثر رجعي   سيتم تطبيق هذا المعيار
للدا )اعداد  ولي  رقم  المالية  الدولي ل9التقارير  والمعيار  )اعداد  (  رقم  المالية  قبل  15التقارير  تطبيقأ(  مع  الدولي ل  و  اعداد المعيار 

 .  ال ينطبق هذا المعيار على الشركة(. 17التقارير المالية رقم )
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 لة مقابل غير المتداولة او طلوبات المتدتصنيف الم(: 1)تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

( مــن معيــار المحاســبة 76( الــى )69تعديالت علــى فقــرات ) داربإص 2020كانون الثاني  خالل لمحاسبيةللمعايير ا المجلس الدولي  قام
 تعديالت:( لتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير المتداولة. توضح هذه ال1الدولي رقم )

  ،”التسوية يلالحق لتأج“ف تعري  -
 ،الحق لتأجيل التسوية يجب ان يكون موجود في نهاية الفترة المالية -
 ، تأثر باحتمالية المنشأة ممارسة حقها في التأجيليان التصنيف ال  -
روط د اذ ال تةةؤثر شةة عنةة  المطلوبات القابلةةة للتحويةةل فةةي حةةد ذاتهةةا أداة حقةةوق ملكيةةة وفي حال كانت المشتقات المتضمنة في  -

   .   على تصنيفهات المطلوبا
 

حاليًا بتقييم تأثير التعديالت على الممارسات الحالية شركة  لا  تقوم.  2024ي  كانون الثان   1سيتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي اعتبارا  من  
 وما إذا كانت اتفاقيات القروض الحالية قد تتطلب إعادة تفاوض. 

 
 .  للشركةوائم المالية لقجوهري على ا أثر للتعديالت المتوقع أن يكون من غير

 
 ( 3ارير المالية رقم )قتعديالت على المعيار الدولي إلعداد الت -إشارة الى اإلطار المفاهيمي 

اندماج   (3التقارير المالية رقم )اعداد  بإصدار تعديالت على المعيار الدولي ل  2020خالل أيار  لمحاسبية  للمعايير االمجلس الدولي   قام
ال  -ل  األعما القوائم  اإلطاى  إشارة  المفاهيمي إلعداد وعرض  الى اإلطار  التعديالت محل اإلشارة  المفاهيمي. تحل هذه  لمالية والذي  ار 

دون تغيير جوهري على متطلبات    2018ومع اإلشارة الى اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية والذي صدر في اذار   1989صدر في عام 
 لمفاهيمي.اإلطار ا

 
المجلس  كما الدولي لستثناا  أضاف  بالمعيار  لمبدأ االعتراف  )  اعدادء  المالية رقم  إمكانية ظهور  3التقارير  لتجنب  أو خسائرأ(   رباح 

الثاني"   )  )Day 2)"اليوم  رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  نطاق  المشمولة ضمن  المحتملة  وااللتزامات  لجنة   أو   (37للمطلوبات  تفسير 
 .  ( في حال تم تكبدها بشكل منفصل21م )ية رقولالمالية الد عايير التقاريرتفسير م

 
( لألصول المحتملة التي لن  3التقارير المالية رقم )اعداد  ة على المعيار الدولي ليفي الوقت ذاته قرر المجلس توضيح التوجيهات الحال

  باستبدال اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية.  تتأثر
 .  2022كانون الثاني   1اعتبارا  من  أثر مستقبلي ب ذه التعديالت سيتم تطبيق ه

 
 .  للشركةلى القوائم المالية ع أثر جوهري  المتوقع أن يكون للتعديالتمن غير

 
 ( 16لمحاسبة الدولي رقم )تعديالت على معيار ا - الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني

الت ( الممتلكات واآل16الدولي رقم )بإصدار تعديالت على معيار المحاسبة    2020خالل أيار    لمحاسبيةا  يرللمعاي  لدولي قام المجلس ا
والمعدات: المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني والذي يمنع المنشئات من تخفيض كلفة الممتلكات واآلالت والمعدات بقيمة المبالغ 

ا  المتحصلة من  تم  منتج  الفبيع  في  بترنتاجه  للعمل  الالزمة  للحالة  وتجهيزه  الموقع  إلى  التي ة خالل إحضار األصل  المقصودة  الطريقة 
 .االرباح أو الخسائرإلدارة. وفقا لذلك يجب على المنشأة االعتراف بالمبالغ المتحصلة من بيع هذه المنتجات وتكلفة انتاجها في اتحددها 

 
م البدء باستخدامها واآلالت والمعدات والتي ت ممتلكات العلى بنود    2022انون الثاني  ك  1عتبارا  من  ت بأثر رجعي اسيتم تطبيق التعديال

 ل فترة مالية تم عرضها في السنة المالية التي تطبق فيها التعديالت للمرة األولى. و في بداية أ
 

 .  للشركةالية أثر جوهري على القوائم الم المتوقع أن يكون للتعديالت  من غير
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 (37لى معيار المحاسبة الدولي رقم )تعديالت ع -كلفة التزامات العقود  –الخاسرة د العقو

( والتي تحدد التكــاليف 37الدولي رقم )، بإصدار تعديالت على معيار المحاسبة 2020خالل أيار    لمحاسبيةللمعايير اولي  دقام المجلس ال
 اذ كان العقد الخاسر او سينتج عنه خسارة.  مار عند تقييم  ا بعين االعتباالتي يجب على المنشأة ان تأخذه

 
ف كــاليف المباشــرة المتعلقــة بعقــود بيــع البضــائع أو الخــدمات تتضــمن كــال مــن التكــاليتتطبق التعديالت طريقة "التكلفة المباشرة". ان ال

عمومية بالعقود بشكل مباشر ولذلك يــتم الف االدارية و تتعلق المصاري اإلضافية والتكاليف الموزعة المتعلقة بأنشطة العقد بشكل مباشر. ال
 ط العقد. و استبعادها إال إذا تم تحميلها الى الطرف االخر بموجب شر

التعديالت على العقود التي لم يــتم الوفــاء بجميــع شــروطها كمــا فــي  . تطبق هذه2022كانون الثاني  1سيتم تطبيق التعديالت اعتبارا  من 
 ا التعديالت للمرة األولى. يهالتي تطبق ف السنة المالية  بداية

 
 .  للشركة أثر جوهري على القوائم المالية المتوقع أن يكون للتعديالتمن غير

 
 شركة تابعة كمتبني -تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى  –( 1المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

    ارير المالية للمرة األولىتق ية إلعداد الللمعايير الدول
، أصدر مجلس معايير المحاسبة  2020-2018المالية لألعوام من    على معالجة المعايير الدولية إلعداد التقاريرتحسينات  الكجزء من  

رقم ) المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار  على  تعديال   المعايير  -(  1الدولية  االدولية إلعدا  تبني  التقارير  للمرة األولى. يسمح لمد  الية 
التابعة للشركة  د    التعديل  الفقرة  تطبيق  تختار  ال  16التي  من  )  رمعيا)أ(  رقم  المالية  التقارير  تحويل  (  1الدولي إلعداد  فروقات  لقياس 

معايير الدولية إلعداد م لل ألبيق الشركة ا على تاريخ تطعنها من قبل الشركة األم، بناء    المعلن باستخدام المبالغ   األجنبية المتراكم  عمالت ال
ا على ارو األولى  التقارير المالية للم )أ(   16شركة الحليفة أو االستثمار المشترك الذي يختار تطبيق الفقرة د  ليتم تطبيق هذا التعديل أيض 

 (. 1معيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )من ال
 

 ، مع السماح بالتطبيق المبكر. 2022ثاني الكانون  1من  ديالت اعتبارا  هذه التعسيتم تطبيق 
 

 .الشركةبق هذا التعديل على ال ينط
 

 لغاء االعتراف بالمطلوبات المالية إل  ’%10’اختبار   –( األدوات المالية 9عداد التقارير المالية رقم )إلالمعيار الدولي 
مجلس معايير المحاسبة    ، أصدر2020-2018لألعوام من    يةتقارير المالولية إلعداد التحسينات على معالجة المعايير الدالكجزء من  

بعين االعتبار عند تقييم ما  الشركة يوضح التعديل الرسوم التي تأخذها   .(9التقارير المالية رقم ) دالدولية تعديال  على المعيار الدولي إلعدا
المطلوبات المالية األصلية. تشمل هذه الرسوم    عن شروط  اتالف ا جوهري  معدلة تختلف اخإذا كانت شروط المطلوبات المالية الجديدة أو ال

المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو المقرض  لفقط تلك المدفوعة أو المستلمة من قبل ا مقترض والمقرض، بما في ذلك الرسوم 
 تطبقالتي    السنة الماليةادلها في أو بعد بداية  تبتعديلها أو    مالية التي يتمبتطبيق التعديل على المطلوبات الالشركة    تقوم نيابة عن اآلخر.  

 التعديل. الشركة فيها 
 

تطبيق   التعديسيتم  من  الهذه  اعتبارا   الثاني    1ت  المبكر.  2022كانون  بالتطبيق  السماح  مع  على الشركة    ستقوم،  التعديل  بتطبيق 
 .التعديلالشركة فيها  تطبقالتي  اليةلمالسنة اداية ها في أو بعد بالمطلوبات المالية التي يتم تعديلها أو تبادل

 
 . الشركة المالية مأثر جوهري على القوائ المتوقع أن يكون للتعديالت من غير

 
 الضرائب في قياس القيمة العادلة ( الزراعة: 41تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

، أصدر مجلس معايير المحاسبة 2020-2018مالية لألعوام من  الاد التقارير  إلعدر الدولية  تحسينات على معالجة المعاييالكجزء من   
تعديال   المحاسبة   الدولية  معيار  )اعلى  رقم  الزراعة.  41لدولي  الفقرة    قام(  في  الوارد  المعيار  متطلب  بإلغاء  معيار    22التعديل  من 

الدولي رقم ) التدفقات ( الذي يقضي بأن تستبعد المنشآ41المحاسبة  العادلة لألصول ضمن نطاق  ع   قدية الضرائبالن  ت  القيمة  ند قياس 
 (.41معيار المحاسبة الدولي )

 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.2022كانون الثاني  1اعتبارا  من ت بأثر مستقبلي على قياس القيمة العادلة هذه التعديالسيتم تطبيق 
 

 .ةالشركوهري على المتوقع أن يكون للتعديالت أثر ج من غير
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 (8تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -ديرات المحاسبية تقتعريف ال

( ، حيث قدم تعريفًا لة  8لدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )معايير المحاسبة ا  سمجل  ، أصدر2021في شباط من عام  
الت"التقديرات المحاسبية". توضح التعديالت الفرق بين ال ية والتغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيح سبقديرات المحاتغييرات في 

 الت لتطوير التقديرات المحاسبية.نيات القياس والمدخقلت المنشآت األخطاء. كما أنها توضح كيفية استخدام 
 

تقديرات  الالتغيرات في ات المحاسبية و وتنطبق على التغييرات في السياس 2023كانون الثاني  1سيتم تطبيق هذه التعديالت اعتباراً من 
 فصاح عن ذلك. المحاسبية التي تحدث في أو بعد بداية تلك الفترة. يُسمح بالتطبيق المبكر طالما تم اإل

 
 .الشركةالمتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على  يرمن غ 

 
 (2ممارسة رقم )( وبيان ال1م )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رق -اإلفصاح عن السياسات المحاسبية 

( وبيان ممارسة المعايير 1)  رقم  أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ،  2021في شباط من عام  
( رقم  المالية  للتقارير  النسبية،  2الدولية  األهمية  أحكام  اتخاذ  تط(  المنشآت على  لمساعدة  وأمثلة  إرشادات  األهحيث تقدم  أحكام  مية بيق 

السعلالنسبية   إفصاحات  تقديم  المنشآت على  إلى مساعدة  التعديالت  تهدف  المحاسبية.  السياسة  عن  اإلفصاحات  التي يى  المحاسبية  اسة 
ا تكون ذات منفعة أكبر من خالل استبدال متطلبات المنشآت باإلفصاح عن سياساتها المحاسبية "الهامة" بمتطلبات اإلفصاح عن سياساته 

السياسة   إرشادات حول كيفية تطبيق المنشآت لمفهوم األهمية النسبية في اتخاذ القرارات بشأن اإلفصاح عن   فةلمادية" وإضاالمحاسبية "ا
 المحاسبية.

 
بيق مع السماح بالتط  2023كانون الثاني    1( للفترات التي تبدأ في أو بعد  1سيتم تطبيق التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

نظ التعالمبكر.  ألن  )ديًرا  رقم  الممارسة  بيان  على  إلزامية  2الت  غير  إرشادات  تقدم  جوهري(  مصطلح  تعريف  تطبيق  على   حول 
 ومات السياسة المحاسبية، فإن تاريخ سريان هذه التعديالت ليس ضروريًا.لمع
 

 . للشركةية لسياسة المحاسبحاليًا بتقييم تأثير التعديالت لتحديد تأثيرها على إفصاحات االشركة  تقوم
 

 
 ارنة  أرقام المق (23)
 

لتبويب أي عادة اولم ينتج عن إ   2021رقام القوائم المالية لعام  أ  ويب تب   لتتناسب مع  2020عام  لية لائم المادة تبويب بعض أرقام القو تم إعا 
  .2020لكية لعام المق أثر على الربح أو حقو 
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