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ال�شادة امل�شاهمني الكرام،،

ال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

ي�شعـــدين اأن اأتقـــدم اإليكـــم بتقرير جمل�ـــس الإدارة مت�شمنًا اأهـــم ن�شاطات ال�شركة ونتائـــج اأعمالها 

والقوائـــم املاليـــة التي تتكون مـــن قائمة املركز املايل كمـــا يف 31 كانـــون الأول 2013 وقائمة الدخل 

ال�شامـــل وقائمة التغـــرات يف حقوق امللكية وقائمة التدفقات النقدية لل�شنة املنتهية بتاريخ 31 كانون 

الأول 2013.  

ا�شتمـــرت ال�شركة خلل هذا العام وهو العـــام الرابع منذ �شدور قانون ت�شديق اتفاقية المتياز رقم 

)1( ل�شنـــة 2010 ومرحلـــة ال�شتك�شـــاف والتقييم بالقيـــام  مبهامها الرئي�شيـــة  يف اأعمال ال�شيانة 

والت�شغيـــل وحتفيـــز الآبار املنتجـــة يف حقل الري�شـــة بالإ�شافة اإىل الدرا�شـــات املختلفة ح�شب اخلطة 

املقرة ويف حدود الأعمال املنوطة بال�شركة وفقًا للتفاقيات امللحقة باتفاقية تعديل المتياز وذلك من 

اأجل  املحافظة على م�شتويات الإنتاج لت�شغيل توربينني غازيني لدى �شركة توليد الكهرباء املركزية.

قامـــت �شركـــة البـــرتول الوطنية بالتن�شيـــق والتعـــاون مع �شركـــة bp ومبواكبة تنفيـــذ اأعمالها خلل 

ال�شنـــة الرابعة من املرحلة الأوىل لل�شتك�شـــاف والتقييم والتي مت متديدها لل�شنه اخلام�شة يف العام 

2014م. مبوافقـــة �شركة البرتول الوطنيـــة واحلكومة لتقوم باإ�شتكمال اأعمـــال الأ�شتك�شاف العميقة 

ودعـــم م�شاريـــع �شركة البـــرتول الوطنية يف اإ�شـــلح خطوط اأنابيب نقـــل الغاز واإدامـــة ال�شاغطات 

الغازيـــة. وقـــد ا�شتكملت �شركـــة bp خلل العـــام  2013 تنفيذ خطـــة عملها والتـــي �شملت معاجلة 

 وحفر البئر الأوىل والثانية وعقد 
2
وتف�شر امل�شـوحات الزلزالية ثلثية الأبعـاد وم�شـاحتها 5000 كـم

ور�شات عمل مل�شاعدة �شركة البرتول الوطنية يف ا�شتخدام و�شائل متعددة للمحافظة على اإنتاج الآبار 

.HSSE مبو�شوع ال�شلمة العامة والبيئة bp وتدريب العاملني على تطبيق املعاير املتبعة يف �شركة

ويف تطـــور لحـــق فقـــد اأعلنت �شركـــة bp  يف مطلع العام احلـــايل باأنها مل جتد نتيجـــة حفر البئرين 

مـــن الناحية الفنية والإقت�شاديـــة اأهدافًا كافية للإ�شتمرار يف الأمتيـــاز، واأعلمت احلكومة وال�شركة 

بقرارهـــا الإن�شحاب وت�شليم كافة العمليات البرتولية ب�شكل اآمـــن وفعال بالإ�شافة اىل كافة البيانات 

املتعلقة بها اىل �شركة البرتول الوطنية. وتلتزم �شركة bp  على نفقتها بالقيام باأعمال الت�شليم التى 

تتعلق بربنامج الأ�شتك�شاف والتقييم  واأن حتيل ح�شتها يف الإمتياز اىل �شركة البرتول الوطنية بدون 

اأي مقابل. 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة 
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وقـــد ا�شتمرت �شركـــة البرتول الوطنية باإنتاج الغاز خلل عـــام 2013، بالرغم من التحديات الفنية 

والتقنيـــة التـــي واجهتهـــا، حيث بلـــغ الإنتـــاج )5.332( بليون قدم مكعـــب مقارنًة مع اإنتـــاج مقداره 

)5.780( بليـــون قـــدم مكعـــب يف عـــام 2012، اأي بانخفا�س  مقـــداره )0.448( بليون قدم مكعب 

بن�شبـــة )7.75(%. وقد بلغ اإيراد الغاز خلل العام 2013 ما مقداره  )7،549،837( دينار اأردين 

مقارنــــة مـع مبلــــغ )8,181,975( دينار اردين لعـــام 2012، اأي بانخفا�س مقـــداره )632,138( 

دينـــــــار اردين وقد بلغت ح�شة احلكومة من اإيـــراد الغـــاز مبلغ )1,509,967( دينار اأردين وبن�شبة 

50% مـــن �شايف الإيراد بعد قيـــام �شركة البرتول الوطنية بح�شم ما ن�شبته 60 % من اإجمايل اإيراد 

الغـــاز املنتج لغر�س ا�شرتداد جميـــع التكاليف والنفقات املتكبدة فيما يتعلق بالعمليات البرتولية ذات 

ال�شلة بالإنتاج احلايل وفقًا لتفاقية المتياز.

وحققـــت �شركـــة البرتول الوطنيـــة ربحـــــًا قبل �شريبـــة الدخل مقـــداره )1,715,187( دينار اأردين 

لل�شنـــة املنتهية يف 31 كــــــانون الأول 2013 مقارنًة بربح مقـــداره )2,991,538( دينار اأردين لعام 

2012 وبلـــغ �شــــايف الأربـــاح بعد خم�ش�شـــات �شريبة الدخل )1,363,215( دينــــار اأردين وبواقع 

)0.091( دينـــــــار اأردين ح�شـــــــــة ال�شهم الواحـــد من �شــــايف الإرباح كمــــــا ارتفعت حقوق امللكيــة 

لتبلغ )24,090,819( دينار اأردين، وجمموع املوجودات )26,342,124( دينار اأردين. 

واإين لعلـــى ثقة بـــاأن تنفيذ برنامج العمل بعـــد اإن�شحاب ال�شريك الإ�شرتاتيجـــي �شركز على التعرف 

ب�شـــكل اأو�شـــح على خ�شو�شية حقل الري�شة وتطوير الإنتاج منه اإبتداءًا بحفر البئر الأوىل لل�شركة يف 

عـــام 2014م الذي �شيكون يف حالة جناحه خطوة مهمة لتحقيق اأهداف خطة احلكومة للو�شول اإىل 

الكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والت�شدير اإىل الأ�شواق العاملية.

ومـــن ناحية اأخرى فاإن ال�شركة ب�شدد ا�شتكمـــال الإجراءات الت�شريعية والقانونية بخ�شو�س اتفاقية 

امل�شاركـــة يف الإنتـــاج مع �شلطة امل�شـــادر الطبيعية حول منطقة �شرق ال�شفـــاوي، والبحث عن فر�س 

ا�شتثماريـــة داخل و خـــارج الأردن موظفًة جميـــع اإمكانياتها لإجناح هذا التوجـــه ل�شيما وان جمل�س 

الـــوزراء املوقـــر قد وافق علـــى ادراج م�شاريع ال�شركـــة الراأ�شماليـــة  لعادة تاأهيل حفـــارات ال�شركة 

وفقـــا للمعايـــر العاملية والدخـــول لإ�شتك�شاف منطقة �شـــرق ال�شفاوي من املنحـــة اخلليجية وكذلك 

فقـــد ا�شتعدت �شركة bp للإ�شتمرار يف دعم م�شاريع ال�شركـــة لإدامة الإنتاج ومت ر�شد املخ�ش�شات 

اللزمة لذلك يف موازنة عام 2014.

ويف اخلتـــام، اأرجو اأن اأتقدم بال�شكـــر والتقدير لزملئي اأع�شاء جمل�ـــس الإدارة والإدارة التنفيذية، 

وكافـــة العاملـــني يف ال�شركة على مــــــــا بذلوه من جهد م�شتمر للو�شول اإىل الغايات املن�شودة، وتطوير 

اأعمال ال�شركة،  ولنا كبر الأمل يف ا�شتمرار هذا اجلهد املثمر اإن �شاء اهلل. 

وال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

الدكتور عبد الرزاق الن�ضور

رئي�س جمل�س الإدارة

حققت شركة 
البترول 

الوطنية ربحـــــًا 
قبل ضريبة 

الدخل مقداره 
 )1,715,187(

دينار أردني 
للسنة المنتهية 
في 31 كـانون 

األول 2013
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ح�شرات ال�شادة امل�شاهمني الكرام،، 

 ي�شر جمل�س الإدارة اأن يقدم لكم تقريره ال�شنوي ال�شابع ع�شر والذي يت�شمن اأهم ن�شاطات ال�شركة 

واإجنازاتها لغاية 31 كانون الأول 2013، اإىل جانب خطة العمل وامل�شاريع امل�شتقبلية والقوائم املالية 

التـــي تتكـــون من قائمـــة املركز املايل كما يف 31 كانـــون الأول 2013  وقائمة الدخـــل ال�شامل وقائمة 

التغرات يف حقوق امللكية وقائمة التدفقات النقدية لل�شنة املنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2013. 

نبذة عن الوضع الحالي للشركة:
تاأ�ش�شـــت �شركة البرتول الوطنية يف حزيران عام 1995 ويبلغ راأ�شمالها احلايل )15( مليون دينار، 

وقد وقعت ال�شركة مع احلكومة يف عام 1996 اتفاقية امتياز الري�شة ملدة خم�شني عامًا قابلة للتمديد. 

وقـــد مت تعديل التفاقية املذكورة بتاريـــخ 2002/5/1 مبوجب القانون املوؤقت رقم 15 ل�شنة 2002. 

وبعـــد الإتفاق مع �شركـــة bp فقد مت اإ�شدار القانون رقم )1( ل�شنـــة 2010 )قانون ت�شديق اتفاقية 

الإمتيـــاز املعقودة بني حكومـــة اململكة الأردنية الها�شميـــة و�شركة البرتول الوطنيـــة امل�شاهمة العامة 

املحـــدودة وبي بيه اك�شبلوري�شـــن اأوبريتنج كومباين ملتـــد( والتفاقيات امللحقة بـــه وامللحق املرفقة 

بالتفاقية املعدلة لإتفاقية المتياز املوقعة بتاريخ 2009/10/25 وامللحق املرفقة بها وهي اتفاقية 

حوالـــة احل�شة واتفاقية الت�شغيل واتفاقية التنفيذ.  وتقع منطقة المتياز يف �شمال �شرق اململكة على 

احلـــدود العراقية، وتبلغ م�شاحتهـــا حوايل �شبعة اآلف و�شتماية كيلومرت مربـــع، ويغطي حقل الري�شة 

الغــــــازي حوايل األف وخم�شماية كيلومرت مربع من م�شاحة منطقة المتيـــــاز وو�شل حجم ال�شتثمار 

الراأ�شمايل لل�شركة يف حقل الري�شة اإىل )52( مليون دينار اأردين تقريبًا. 

حق االمتياز: 
متنـــح اتفاقيـــة المتيـــاز �شركة البرتول الوطنيـــة و�شركة bp حـــق ا�شتك�شاف واإنتـــاج البرتول �شمن 

منطقـــة المتيـــاز و القيام بالعمليـــات البرتولية وي�شمل ذلـــك عمليات ال�شتك�شـــاف والتطوير للنفط 

والغـــاز الطبيعي �شمن منطقة المتياز اإىل جانب اإنتـــاج وت�شويق ونقل الغاز والنفط امل�شتخرج داخل 

اململكة وخارجها. 

تقرير مجلس اإلدارة
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غايات الشركة:
مـــن اأهم غايات �شركة البرتول الوطنية التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي واأية مواد هيدروكربونية 

اأخـــرى وجتميـــع ومعاجلـــة وتخزين جميـــع املـــواد الهيدروكربونيـــة واإقامـــة واإدارة وا�شتثمـــار موانئ 

متخ�ش�شـــة لتخزيـــن ونقل ومبادلـــة النفط والغـــاز وم�شتقاتهما وامتـــلك و�شائط النقـــل اللزمة، 

والجتـــار بالبرتول اخلـــام وم�شتقاته داخل اململكة الأردنية الها�شميـــة وخارجها وامل�شاهمة يف اإن�شاء 

�شناعـــات ذات علقة والقيام بجميع اأعمال احلفـــر واإن�شاء مراكز ال�شيانة والفح�س وتقدمي جميع 

اأنواع اخلدمات امل�شاندة لأعمال احلفر. 

اتفاقية تزويد الغاز:
تقـــوم �شركة البـــرتول الوطنية ببيع كامل اإنتاجها من الغاز الطبيعـــي امل�شتخرج من حقل الري�شة اإىل 

�شركـــة توليد الكهرباء املركزية  مبوجب اتفاقية تزويد الغـــاز وح�شب الأ�شعار التي يتم حتديدها من 

قبل جمل�س الوزراء وبلغ معّدل اإنتاج �شركة البرتول الوطنية اليومي من الغاز )14,610( مليون قدم 

مكعب خلل عام 2013.

 ويحتـــوي الغاز املنتج من حقل الري�شة على ما ن�شبته)91%( من غاز امليثان ويتم ا�شتخدامه لتوليد 

الطاقـــة الكهربائيـــة بوا�شطة التوربينـــات الغازية العائـــدة ل�شركة توليد الكهربـــاء املركزية يف موقع 

الري�شة. 

أهم نشاطات الشركة وإنجازاتها:
ا�شتمـــرت ال�شركـــة خلل هذا العام، وهـــو العام الرابع منذ �شـــدور قانون ت�شديـــق اتفاقية المتياز 

رقـــم )1( ل�شنـــة 2010 ومرحلة ال�شتك�شاف والتقييم بالقيام مبهامها الرئي�شية  يف اأعمال ال�شيانة 

والت�شغيـــل وحتفيـــز الآبار املنتجـــة يف حقل الري�شـــة بالإ�شافة اإىل الدرا�شـــات املختلفة ح�شب اخلطة 

املقرة ويف حدود الأعمال املنوطة بال�شركة وفقًا للتفاقيات امللحقة  باتفاقية تعديل المتياز وجنحت 

يف املحافظـــة علـــى م�شتوى كميات الغاز املنتجة من الآبار لت�شغيـــل توربينني غازيني لدى �شركة توليد 

الكهرباء املركزية. 

 وبالرغـــم من التحديات الفنية والتقنية التـــي واجهتها ال�شركة فقد ا�شتمرت �شركة البرتول الوطنية 

باإنتاج الغاز خلل عام 2013، حيث بلغ الإنتاج )5.332( بليون قدم مكعب مقارنًة مع اإنتاج مقداره 

)5.780( بليـــون قـــدم مكعـــب يف عـــام 2012، اأي بانخفا�س  مقـــداره )0.448( بليون قدم مكعب 

بن�شبـــة )7.75(%. وقـــد بلغ اإيراد الغاز خلل العام 2013 ما مقداره  )7,549,837( دينار اأردين 

مقارنــــة مـع مبلــــغ )8,181,975( دينار اردين لعـــام 2012، اأي بانخفا�س مقـــداره )632,138( 

دينـــــــار اردين وقد بلغت ح�شة احلكومة من اإيراد الغـــاز مبلغ  )1,509,967( دينار اأردين وبن�شبة 

50% مـــن �شايف الإيراد بعد قيـــام �شركة البرتول الوطنية بح�شم ما ن�شبته 60 % من اإجمايل اإيراد 

الغـــاز املنتج لغر�س ا�شرتداد جميـــع التكاليف والنفقات املتكبدة فيما يتعلق بالعمليات البرتولية ذات 

ال�شلة بالإنتاج احلايل وفقًا لتفاقية المتياز.

بالرغم من 
التحديات الفنية 

والتقنية التي 
واجهتها الشركة 

فقد استمرت 
شركة البترول 
الوطنية بإنتاج 
الغاز خالل عام 

2013
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وحققـــت �شركـــة البرتول الوطنيـــة ربحـــــًا قبل �شريبـــة الدخل مقـــداره )1,715,187( دينار اأردين 

لل�شنـــة املنتهية يف 31 كــــــانون الأول 2013 مقارنًة بربح مقـــداره )2,991,538( دينار اأردين لعام 

2012 وبلـــغ �شــــايف الأربـــاح بعد خم�ش�شـــات �شريبة الدخل )1,363,215( دينــــار اأردين وبواقع 

)0.091( دينـــــــار اأردين ح�شـــــــــة ال�شهم الواحـــد من �شــــايف الإرباح كمــــــا ارتفعت حقوق امللكيــة 

لتبلغ )24,090,819( دينار اأردين، وجمموع املوجودات )26,342,124( دينار اأردين. 

وقامـــت �شركـــة البرتول الوطنيـــة بالتن�شيق والتعـــاون مـــع �شركة bp ومبواكبة تنفيـــذ اأعمالها خلل 

ال�شنـــة الرابعة من املرحلة الأوىل لل�شتك�شـــاف والتقييم والتي مت متديدها لل�شنه اخلام�شة يف العام 

2014م. مبوافقـــة �شركة البرتول الوطنيـــة واحلكومة لتقوم باإ�شتكمال اأعمـــال الأ�شتك�شاف العميقة 

ودعـــم م�شاريـــع �شركة البـــرتول الوطنية يف اإ�شـــلح خطوط اأنابيب نقـــل الغاز واإدامـــة ال�شاغطات 

الغازيـــة. وقـــد ا�شتكملت �شركـــة bp خلل العـــام  2013 تنفيذ خطـــة عملها والتـــي �شملت معاجلة 

 وحفر البئر الأوىل والثانية وعقد 
2
وتف�شر امل�شـوحات الزلزالية ثلثية الأبعـاد وم�شـاحتها 5000 كـم

ور�شات عمل مل�شاعدة �شركة البرتول الوطنية يف ا�شتخدام و�شائل متعددة للمحافظة على اإنتاج الآبار 

.HSSE مبو�شوع ال�شلمة العامة والبيئة bp وتدريب العاملني على تطبيق املعاير املتبعة يف �شركة

ويف تطـــور لحـــق فقـــد اأعلنت �شركـــة bp  يف مطلع العام احلـــايل باأنها مل جتد نتيجـــة حفر البئرين 

مـــن الناحية الفنية والإقت�شاديـــة اأهدافًا كافية للإ�شتمرار يف الأمتيـــاز، واأعلمت احلكومة وال�شركة 

بقرارهـــا الإن�شحاب وت�شليم كافة العمليات البرتولية ب�شكل اآمـــن وفعال بالإ�شافة اىل كافة البيانات 

املتعلقة بها اىل �شركة البرتول الوطنية. وتلتزم �شركة bp  على نفقتها بالقيام باأعمال الت�شليم التى 

تتعلق بربنامج الأ�شتك�شاف والتقييم  واأن حتيل ح�شتها يف الإمتياز اىل �شركة البرتول الوطنية بدون 

اأي مقابل.

هـــذا و�شت�شتمر �شركة البـــرتول الوطنية خلل مرحلة ال�شتك�شاف والتقييـــم بالعمل يف حقل الري�شة 

كم�شّغل ح�شري لأعمال الإنتاج واإدارة احلقل والحتفاظ باإنتاج الغاز ولغاية )50( مليون قدم مكعب 

يوميـــًا وهي اأق�شى طاقة للمن�شـــاآت القائمة، بحيث تتقا�شم �شركة البـــرتول الوطنية عوائد بيع الغاز 

منا�شفةً  مع احلكومة يف هذه املرحلة بعد ا�شرتداد ال�شركة لكلف العمليات البرتولية.

أعلمت شركة 
bp الحكومة 

والشركة بقرارها 
اإلنسحاب 

وتسليم كافة 
العمليات 
البترولية 

باإلضافة الى 
كافة البيانات 
المتعلقة بها 

الى شركة 
البترول الوطنية
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يعتـــرب عام  2014 العام اخلام�س والأخر من مرحلة الإ�شتك�شاف والتقييم مبوجب اإتفاقية ال�شراكة 

مـــع �شركـــة bp  والتي مت العمل بها منذ مطلع عـــام 2010 مدتها )3-5( �شنـــوات حيث مت التمديد 

ل�شركـــة bp ل�شنة خام�شة مبوافقة �شركة البرتول الوطنيـــة واحلكومة، وبناًء على ذلك تعمل ال�شركة 

علـــى تنفيذ خطـــة العمل لتحقيـــق الأهداف التـــي وردت �شمن خطـــة العمل امل�شتقبليـــة لعام 2014  

واملكملة للخطة الإ�شرتاتيجية على النحو التايل:

اأ-     الإ�شتغـــلل الأمثـــل  لإعـــادة تاأهيل موجـــودات ال�شركة واإمكاناتها )�شيانـــة احلفارات واملعدات 

اللزمة لت�شغيلها وتاأهيل امل�شغل و/اأوالإ�شتثمار بها( من خلل املنحة اخلليجية.

ب-   ال�شتثمار يف ا�شتك�شاف منطقة �شرق ال�شفاوي من  خلل املنحة اخلليجية.

ج-   البحـــث عـــن فر�س اإ�شتثماريـــة و�شراكات ا�شرتاتيجيـــة يف جمال الإ�شتك�شـــاف وتطوير احلقول 

داخل الأردن وخارجه، حيث اأن ال�شركة �شتكون جاهزة للتقدم اىل فر�س قد تظهر لإ�شتك�شاف 

وتطوير مناطق مفتوحة من خلل م�شاركات مع ال�شركات العاملية.

د-     املحافظـــة علـــى معدل اإنتاج حوايل 14.5 مليون قدم مكعب يوميـــًا وملدة 330 يوم عمل اإ�شافة 

اىل كميـــة الزيادة املتوقعة واملقدرة بحوايل 3 مليون قدم مكعب يوميًا بعد تغير اأنابيب الإنتاج 

و/ اأو حفر بئر اإ�شتك�شافية جديدة.

هــــ-     تعزيـــز القـــدرات املوؤ�ش�شية لل�شركة ورفع كفـــاءة الكادر وتاأهيل كوادر جديـــدة وكذلك تطوير 

احلوافـــز املادية واملعنوية للمحافظة على الـــكادر �شعيا للحد من الهجرة للخارج يف ظل الطلب 

املتزايد عليها يف ال�شناعة البرتولية.   

و-    تطوير نظم ال�شحة وال�شلمة العامة والأمن والبيئة يف ال�شركة.

ز-    تطوير نظام املعلوماتية )بنك املعلومات( لت�شهيل انتقال املعلومات واملحافظه عليها.. 

ح-    الو�شـــول اىل �شعـــر عـــادل لبيع الغاز خلل ال�شنـــة اخلام�شة من مرحلـــة ال�شتك�شاف والتقييم 

لتح�شني موقف ال�شركة املايل.

التوظيـــف الأمثـــل للدعم الـــذي التزمت بـــه �شركة bp  ل�شـــلح خطوط الأنابيـــب وا�شتبدال  ط- 

ال�شاغطات.

خطة العمل المستقبلية لعام 2014
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ولتحقيق هذه األهداف فسيتم العمل وفق الخطوط العامة 
التالية:

ال�شتمـــرار باحلفـــاظ على كفاءة عمل حمطات الإنتاج وال�شواغـــط الغازية وخطوط النقل من   - 1

خلل برامج ال�شيانة الدورية والوقائية. 

عمـــل ا�شلح وتاأهيل حلفارة عمره لكي تتمكن من القيـــام باأعمال الإ�شلح والإكمال وتنظيف   - 2

الآبار املنتجة باحلقل و�شيانة وقائية حلفارتي جر�س ورم. 

اإجراء اأعمال الإ�شلح وال�شيانة اللزمة  لثلثة اآبار منتجة يف حقل الري�شة.   - 3

تنظيف الآبار املنتجة يف حقل الري�شة وعددها 13 بئرًا.  - 4

حفر بئرًا جديدة يف اإمتياز الري�شة.  - 5

 .bp تدريب وتاأهيل الكادر الفني من خلل برنامج تعزيز القدرات املوؤ�ش�شية وم�شادر �شركة  - 6

�شيانـــة وتاهيل حفارتي جر�ـــس ورم لت�شغيلها يف امتياز الري�شة و�شـــرق ال�شفاوي والبحث عن   - 7

فر�س ا�شتثمارية. 

تاأجر ما اأمكن من معدات وخدمات وخربات لل�شركات البرتولية العاملية العاملة يف الأردن.  - 8

درا�شة و تقييم رقع ا�شتك�شافية جديدة داخل وخارج اململكة ابتداء مبنطقة ال�شرحان.   - 9

10 - حتديـــث املختربات اجليولوجية والأجهزة واملعدات والتقنيات والربامج املحو�شبة جلميع دوائر 

ال�شركة.

. bp 11 - ربط الإنتاج اجلديد املتوقع من نتائج حفر اآبار جديدة بعد ان�شحاب �شركة

 التطورات المستقبلية الهامة

قـــرر جمل�ـــس الإدارة اإعتماد اخلطـــة الأ�شرتاتيجية لأعمال ال�شركة خـــلل الأعوام )2012- 	•
2014( والتي مبوجبها تقوم ال�شركة ب�شيانة وتاأهيل احلفارات وفق املعاير العاملية. 

�شرق ال�شفاوي. ا�شتك�شاف  م�شاريع   يف  الدخول  	•
الأردن وخارجه. داخل  ا�شرتاتيجية  و�شركات  ا�شتثمارية  فر�س  عن  البحث  	•

bp  بقرارها الإن�شحاب من امتياز الري�شة. �شركة  اعلن  	•
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مدققو احل�ضابات 

مدققـــو ح�شابات ال�شركة لعـــام 2013 ال�شادة اآرن�شت ويونغ، وقد كانـــت اأتعابهم )11،000 ( دينار 

اأردين. 

امل�ضاهمون الذين ميلكون 5 % فاأكرث من راأ�ضمال ال�ضركة 

وزارة املالية – الأردن  )14،987،890(  �شهم / دينار متثل 99.9 % من راأ�س املال. 

التربعـــات

بلغت التربعات لنقابة العاملني يف البرتول )1،500(  دينار اأردين.

املكافات والبدلت املدفوعة  لرئي�س واأع�ضاء جمل�س الإدارة خالل عام 2013:

رئي�س واأع�ضاء جمل�س الدارة 

بدل اأتعاب 

رئي�س جمل�س 

الدارة

تنقالت 

جمل�س

الدارة 

بدل 

مكافات 

اللجان

نفقات �ضفر 

وانتقال 

خارج اململكة 

املجموع

اقتطاع 

�ضريبة 

الدخل 

معايل د.عبدالرزاق عبد القا�شم الن�شور

رئي�س جمل�س الدارة

18,0006,000--24,0001,680

عطوفة د. مو�شى علي احلمدان الزيود 

نائب رئي�س جمل�س الدارة

-6,0001,800-7,800546

8,550599-6,0002,550-عطوفة اأ. حت�شني جمر حممد القطاونة 

6,975488-6,000975-عطوفة اأ. مروان حممد علي القطي�شات 

7,875551-6,0001,875-عطوفة م. ن�شال حممد وليد جربي

عطوفـــة ال�شيـــد ابراهيـــم حممـــد احلمـــد 

الدويري 

-6,0001,200-7,200504

8,475593-6,0002,475-عطوفة م. مروان مرتي �شلمان البقاعني 

رئي�ـــس  تنقـــالت  وبـــدل  مكافـــات  جممـــوع 

واأع�ضاء جمل�س الدارة 

18,00042,00010,875-70,8754,961

بلغت اجتماعات جمل�س الإدارة خلل عام 2013 )13 اجتماعًا(.

إيضاحات خاصة بمتطلبات تعليمات اإلفصاح



شـركة البترول الوطنية
المساهمة العامة المحدودة

شـركة البترول الوطنية
المساهمة العامة المحدودة

18

الموظفون 
بـــلـــغ عدد املوظفـــني وامل�شتخدميــــن يف ال�شركــــــة يف عـــــــام 2013 )152( موظفـــــــًا وم�شتخدمـــــًا 

)154: 2012( موزعني ح�شب اخت�شا�شهم ومواقع عملهم على النحو التايل: 

املجموعاأخرىدبلومجامعيالدوائر

2--2الإدارة العليا وامل�شت�شارون

2--2 دائرة التخطيط والدرا�شات والت�شويق 

8-71دائرة ال�شتك�شاف 

6143151دائرة احلفر 

6141636دائرة املكامن والإنتاج  

93820الدائرة املالية والإدارية 

461828دائرة اللوازم وامل�شتودعات 

2--2دائرة التدقيق  

3--3وحدات ادارية)�شلمة عامة ومعلوماتية(  

413873152املجموع

التدريب وتنمية القوى البشرية:
حر�شت ال�شركة على تطوير الأداء الفني والإداري ملوظفيها ورفع كفاءاتهم من خلل دورات تدريبية 

وموؤمترات وور�شات عمل متخ�ش�شة داخل الأردن وخارجه. 

التدريب داخل األردن وخارجه:
ا�شتمرت ال�شركـــــة بتدريب وتـــــاأهيل عدد من موظفي ال�شركــــة يف املجالت التالية:

4   موظفني  1. دورات ال�شلمة العامة  

18 موظفًا 2. دورات فنية                 

3  موظفني 3. دورات اإدارية                     
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د.عبد الرزاق عبد القاسم النسور 
املن�شب: رئي�س جمل�س الإدارة

تاريخ الع�شوية: 2012/9/18 م 

تاريخ امليلد: 1943م 

ال�شهادة العلمية: بكالوريو�س طب وجراحة.  

اخلربات العملية: وزير �شابق )ال�شغال العامة وال�شكان(  

د. موسى الزيود  
املن�شب: نائب رئي�س جمل�س الدارة 

تاريخ الع�شوية: 2012/10/4 م   

تاريخ امليلد: 1955م  

ال�شهادة العلمية: دكتوراه هند�شة برتوكيماوية.

اخلربات العملية: مدير عام �شلطة امل�شادر الطبيعية.

أ.تحسين مجير محمد القطاونة   
املن�شب: ع�شو جمل�س الإدارة 

تاريخ الع�شوية: 2010/1/1 م   

تاريخ امليلد: 1956م   

ال�شهادة العلمية: ماج�شتر قانون 1985م   

اخلربات العملية: قطاع عام / خا�س )المارات(

أ. مروان محمد علي القطيشات   
املن�شب: ع�شو جمل�س الإدارة 

تاريخ الع�شوية: 2010/12/6 م 

تاريخ امليلد: 1952 م  

ال�شهادة العلمية: بكالوريو�س حقوق واإجازة باملحاماة  

اخلربات العملية: قطاع عام

أ.ابراهيم محمد الدويري   
املن�شب: ع�شو جمل�س الإدارة 

تاريخ الع�شوية: 2012/10/4 م   

تاريخ امليلد: 1946م   

ال�شهادة العلمية: ماج�شتر اإدارة اأعمال 1984م   

اخلربات العملية: قطاع عام وخا�س 

م.نضال محمد جبري    
املن�شب: ع�شو جمل�س الدارة 

تاريخ الع�شوية: 2012/9/18 م    

تاريخ امليلد: 1959 م    

ال�شهادة العلمية: ماج�شتر هند�شة  مدنية   

اخلربات العملية: قطاع خا�س

م.مروان متري البقاعين   
املن�شب: ع�شو جمل�س الدارة 

تاريخ الع�شوية: 2012/10/4م   

تاريخ امليلد: 1966م   

ال�شهادة العلمية: بكالوريو�س هند�شة  ميكانيكية 1988م 

اخلربات العملية: قطاع عام 

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذه عن كل منهم 
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م.عثمان أحمد عبد القادر عكاشة   
املن�شب: مدير عام   

تاريخ التعيني: 1997/1/8م   

تاريخ امليلد: 1950م   

ال�شهادة العلمية: ماج�شتر هند�شة – جيوفيزياء 1974م   

اخلربات العملية: قطاع عام 

أ.عبد الرحمن هاشم عبد الكريم أبو نوار  
املن�شب: مدير مايل واإداري  

تاريخ التعيني: 1998/8/1م  

تاريخ امليلد: 1953م  

ال�شهادة العلمية: بكالوريو�س حما�شبة 1975م  

اخلربات العملية: قطاع خا�س 

ج.نبيل سلطي صليبا الربضي 
املن�شب: مدير الدرا�شات والتخطيط والت�شويق 

تاريخ التعيني: 1996/7/2م 

تاريخ امليلد: 1955م 

ال�شهادة العلمية: بكالوريو�س جيولوجيا 1978م  

اخلربات العملية: قطاع عام  

أ. مهند محمود سطعان الحسن 
املن�شب: مدير التدقيق 

تاريخ التعيني: 1996/8/1م   

تاريخ امليلد: 1969م    

ال�شهادة العلمية: بكالوريو�س حما�شبة 1991م. 

اخلربات العملية: قطاع خا�س 

د.عبد الرحمن  حسن عبد القادر قطيشات 
املن�شب: مدير ال�شتك�شاف 

تاريخ التعيني: 1997/1/8م 

تاريخ امليلد: 1955 م 

ال�شهادة العلمية: دكتوراه يف هند�شة البرتول 

اخلربات العملية: قطاع عام 

أ. يونس مفلح محمد الروسان  
املن�شب: مدير اللوازم وامل�شتودعات  

تاريخ التعيني: 1996/10/1م  

تاريخ امليلد: 1955م  

ال�شهادة العلمية: بكالوريو�س حما�شبة 1978م  

اخلربات العملية: قطاع خا�س 

م. محمد خليل عارف كوكش 
املن�شب: م�شت�شار ل�شوؤون احلفر 

تاريخ التعيني: 2013/8/1م 

تاريخ امليلد: 1950 م 

ال�شهادة العلمية: بكالوريو�س هند�شة برتول 1975م. 

اخلربات العملية: قطاع عام

ج. محمد سالم حامد السعيدين  
املن�شب: القائم باأعمال دائرة الأنتاج 

تاريخ التعيني: 1996/11/1م 

تاريخ امليلد: 1952 م 

ال�شهادة العلمية: دبلوم عايل جيولوجيا

اخلربات العملية: قطاع عام 

أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا ونبذه عن كل منهم 
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بالدينار الأردين                                                                                                                                     

البيــــان

من 2009/1/1

ولنهاية

2009/12/31

من 2010/1/1 

ولنهاية 

2010/12/31

من 2011/1/1 

ولنهاية 

2011/12/31

من 2012/1/1 

ولنهاية 

2012/12/31

من 2013/1/1 

ولنهاية 

2013/12/31

2,246,0643,132,1472,534,4331,363,215)1,754,439(�ضــايف ربح )خ�ضارة( ال�ضنة 

251,861371,988302,654175,019-اإحتياطي اإجباري  

اإحتياطي

اإختياري

--557,982605,308350,037

اإحتياطي 

خا�س  

--743,976--

1,994,2031,458,2011,626,471838,159-اأرباح مدورة

2,246,0643,132,1472,534,4331,363,215)1,754,439(املجموع

      اأربـاح / )خ�ضائر(        

   مدورة يف بداية  ال�ضنة

)1,654,658(   )3,409,097( )1,414,894( 43,3071,663,775

توزيع اأرباح

---حتويالت اإحتياطي  خا�س

)000و750(

743,976
-

        اأرباح / )خ�ضائر(    

    مدورة يف نهاية ال�ضنة       

)3,409,097( )1,414,894(  43,3071,663,7542,501,913

السلسلة الزمنية لألرباح
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عمًل بتعليمات الإف�شاح ومعاير التدقيق ل�شنة 2004 ال�شادرة عن جمل�س مفو�شي هيئة الأوراق املالية بال�شتناد لأحكام املادة )12/ ف( 

من قانون الأوراق املالية رقم 76 ل�شنة 2002، يقر جمل�س الإدارة بعدم وجود اأي اأمور جوهرية قد توؤثر على ا�شتمرارية ال�شركة خلل ال�شنة 

املالية التالية، كما يقر جمل�س الإدارة  مب�شوؤوليته عن اإعداد البيانات املالية وتوفر نظام رقابة فعال يف ال�شركة. 

رئيس مجلس اإلدارة      
التوقيع :  د. عبد الرزاق الن�ضور  

نائب رئيس مجلس اإلدارة      
التوقيع :  د.مو�ضى الزيود   

       

األعضاء 
التوقيع : اأ. حت�ضني القطاونة   

التوقيع :  اأ.مروان القطي�ضات    

التوقيع :  اأ. ابراهيم الدويري    

التوقيع :  م. ن�ضال جربي   

التوقيع :  م.مروان البقاعني    

إقرار عن مسؤولية اإلدارة التنفيذية حول صحة المعلومات:
عمـــًل بتعليمـــات الإف�شاح ومعاير التدقيق ل�شنة 2004 ال�شادرة عن جمل�س مفو�شي هيئـــة الأوراق املالية بال�شتناد لأحكام املادة  )12/ 

ف( مـــن قانـــون الأوراق املاليـــة رقم 76 ل�شنة 2002، تقر وتوؤكد الإدارة التنفيذية على �شحة ودقـــة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف 

التقرير ال�شنوي لعام 2013 . 

د.عبد الرزاق الن�سور

رئي�س جمل�س الإدارة

م.عثمان عكا�سة

املدير العــــام

عبد الرحمن اأبو نوار

املديــر املــايل

مسؤولية مجلس اإلدارة عن إعداد البيانات المالية
واستمرارية الشركة
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قامت ال�شركة باللتزام بتطبيق جميع القواعد الآمرة والقواعد العامة يف دليل قواعد حوكمة ال�شركــــات املدرجة يف بور�شــــة 

عمـــان كمـــا قامت ال�شركة باللتزام بتطبيق معظم القواعد الإر�شادية يف دليل حوكمة ال�شركات املدرجة يف بور�شة عمان فيما 

عدا بع�س البنود مل تطبقها ال�شركة اأو مت تطبيقها جزئيًا وللأ�شباب التالية:- 

اأ�ضباب عدم تطبيق القاعدة ن�س القاعدةاملرجع 

الف�شل الأول

 بند 14 

و�شع اآلية ل�شتقبال ال�شكاوى والقرتاحات املقدمة من قبل امل�شاهمني مبا 

يف ذلك اإقرتاحاتهم اخلا�شة باإدراج موا�شيع معينة على جدول اأعمال 

الهيئة العامة. ب�شكل ي�شمن درا�شتها واإتخاذ القرار املنا�شب ب�شاأنها خلل 

فرتة زمنية حمددة. 

متثيل حكومي 

الباب الثالث 

بند 5 

ير�شل امل�شاهم الراغب بالرت�شيح لع�شوية جمل�س الإدارة باإر�شال نبذة 

تعريفية عنه قبل اإنتهاء ال�شنة املالية لل�شركة والتي ت�شبق ال�شنة التي 

�شيعقد فيها اإجتماع الهيئة العامة لنتخاب املجل�س ويف هذه احلالة يرفق 

جمل�س اإدارة ال�شركة هذه النبذة التعريفية بالدعوة املوجهة للم�شاهمني 

حل�شور اإجتماع الهيئة العامة. 

متثيل حكومي

الباب الثالث 

بند 6 

يتم الإعلن عن موعد ومكان عقد اإجتماع الهيئة العامة يف ثلث �شحف 

يومية حملية وملرتني على الأقل وعلى املوقع اللكرتوين.

ح�شب قانون ال�شركات

 مادة 145 

الباب الرابع 

الف�شل الأول 

بند 11 

طلب عقد اإجتماع هيئة عامة غر عادي وذلك للمطالبة باإقالة جمل�س 

اإدارة ال�شركة اأو اأي ع�شو فيه، للم�شاهمني الذين ميلكون 20 % من اأ�شهم 

ال�شركة. 

متثيل حكومي 

الباب اخلام�س 

بند 4 

تقوم ال�شركة باإ�شتخدام موقعها اللكرتوين على �شبكة النرتنت لتعزيز 

الإف�شاح وال�شفافية وتوفر املعلومات. 

مدرجة يف ال�شوق الثاين وغر 

متداولة بال�شوق

)مملوكة للخزينة(

تطبيق القواعد اإلرشادية لدليل حوكمة الشركات المدرجة 
في بورصة عمان
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يو�شـــي جمل�ـــس اإدارة ال�شركة اإىل هيئتكم الكرمية باملوافقة علـــى القوائم املالية كما يف 31 كانون اأول 2013 املن�شورة يف هذا 

التقريـــر وتدويـــر �شـــايف الأرباح البالغـــة )2,501,913( دينارًا اأردنيًا، بعـــد ان مت ال�شتمرار يف اقتطاع مـــا ن�شبته 10% من 

الأربـــاح ال�شافية حل�شاب الأحتياطي الجباري، واقتطـــاع مان�شبته 20% من الأرباح ال�شافية حل�شاب الأحتياطي الأختياري 

ل�شتعمالـــه يف تفعيـــل غايات واهداف ال�شركة لتطوير احلفارات واملعـــدات وتهيئتها للعمل على اأ�ش�س جتارية والدخول يف عقد 

م�شاركة يف النتاج يف منطقة �شرق ال�شفاوي والبحث عن فر�س ا�شتثمارية جديدة داخل الردن وخارجه، وفقا لحكام املادة 

)187,186(  من قانون ال�شركات رقم 22 ل�شنة 1997 وتعديلته. 

ونـــود يف هـــذه املنا�شبة اأن نوؤكـــد حل�شراتكم، على �شلمـــة الو�شع املايل لل�شركة وهـــو ما تظهره قائمة املركـــز املايل لل�شركة 

كمــــــــا هـــي يف 31 كانون الأول 2013 بو�شوح، حيث بلغت قيمـــة املوجـــــودات )26,342,124( دينارًا اأردنيًا واملتداولة منهــا 

)21,697,745( دينـــارًا اأردنيًا، اأمــــا �شايف املوجودات الثابتة والبالغة )4,571,255( دينارًا اأردنيًا فل زالت تعمل بكفاءة، 

وبلغـــت ممتلكات الغــــــــاز )73,124( دينـــار اأردين، كمـــــا بلغ جمموع حقـــوق امل�شـــــــاهمـــني )24,090,819( دينارًا اأردنيًا  

واملطلوبات املتداولة )1,199,914( دينارًا اأردنيًا واملطلوبات غر املتداولة )1,051,391( دينارًا. 

وجتـــدر الإ�شــــــــارة اإىل اأن جمموع الحتياطيات )اجباري و اختياري(  لل�شركة تبلـــــــــغ ) 6,588,906( دينـــارًا اأردنيًا وي�شكل 

حوالـــــــي )44 %( مـــن راأ�س املال امل�شـــرح به واملدفوع والبالـــغ )15,000,000( دينار اأردين، بالإ�شافـــة اإىل ن�شبة التداول 

املرتفعـــة )املوجودات املتداولــة / املطلوبات املتداولة( والتي ي�شـــل معدلهـــا اإىل )18( مرة، هي لتمكني ال�شركة من موا�شلة 

تنفيذ الأعمال املنوطة بها وفقًا لتفاقيات ال�شراكة مع �شركة bp والدخول اىل منطقة �شرق ال�شفاوي.

اأمـــــا فيمـــا يتعلق بنتائج الأعمــال فاإن ما تظهره قائمة الدخـــل ال�شامل لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2013 من �شايف ربح 

بلغ )1،363،215( دينارًا اأردنيًا فيعود اإىل قيام ال�شركة با�شرتداد كلف عمليات برتولية مببلغ )4,529,903( دينار اأردين. 

وجتـــدر الإ�شـــارة اإىل اأن غالبيـــة اإيراد ال�شركـــة لنهاية كانون اأول 2013 قد تاأّتـــى من اإيراد الغاز والذي بلغـــت الكمية املنتجة 

واملباعـــة منـــه )5.332( بليون قدم مكعب ومببلغ اإجمايل  و�شـــل اإىل )7,549,837( دينارًا اأردنيًا  مت ا�شرتداد كلف عمليات 

برتولية منه بن�شبة  60 % وتقا�شمت احلكومة وال�شركة ن�شبة 40% منا�شفًة وفقًا لتفاقيـــات قـــانون ت�شديق اتفاقية المتياز 

رقـــم )1( ل�شنـــة 2010. وبلغت �شريبة الدخل امل�شتحقة بن�شبــة 15 % مبلغ  )351,972 ( دينار اأردين واملحول للحتيــاطي 

الإجبــــاري والختياري )525,056( دينار اأردين. 

نتائج األعمال والمركز المالي للشركة
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قائمة المركز المالي 
كما في 31 كانون األول 2013

20132012إيضاحاتاملوجودات

دينـــــاردينـــــار

موجودات غير متداولة -

113ر602ر2552ر571ر34ممتلكات ومعدات

624ر124365ر473ممتلكات غاز 

737ر967ر3792ر644ر4

موجودات متداولة –

695ر431ر1386ر822ر53مخزون

615ر985ر9351ر891ر61ذمم مدينة

415ر432142ر7169أرصدة مدينة أخرى

213ر904ر24012ر814ر815نقد وأرصدة لدى البنوك

938ر463ر74521ر697ر21

675ر431ر12424ر342ر26مجموع املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات

9حقوق امللكية -

000ر000ر00015ر000ر15رأس املال املدفوع

560ر900ر5794ر075ر5احتياطي اجباري 

290ر163ر3271ر513ر1احتياطي اختياري

754ر663ر9131ر501ر2أرباح مدورة

604ر727ر81922ر090ر24مجموع حقوق امللكية

املطلوبات - 

مطلوبات غير متداولة –

مخصص مكافأة نهاية اخلدمة 

للموظفني

912ر391796ر051ر101

مطلوبات متداولة –

609ر638391ر11523ذمم دائنة

671ر161158ر12400أرصدة دائنة أخرى

879ر115356ر18276مخصص ضريبة الدخل

159ر914907ر199ر1

071ر704ر3051ر251ر2مجموع املطلوبات

675ر431ر12424ر342ر26مجموع حقوق امللكية واملطلوبات

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم 1 اإىل رقم 28 جزءاً من هذه القوائم املالية.
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قائمة الدخــل الشامل 
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2013

20132012إيضاح

دينـــــاردينـــــار

395ر636ر9671ر509ر131حصة الشركة من إيراد الغاز

185ر909ر9034ر529ر144تكاليف مستردة

580ر545ر8706ر039ر6

819ر25549ر1558إيرادات أخرى

421ر101522ر843إيراد فوائد بنكية

)791ر512ر2()935ر946ر2(16مصاريف تشغيلية

)965ر204ر1()249ر325ر1(17مصاريف ادارية

)552ر30    ()347ر45    (مصاريف جيوفيزيائية

)471ر50    (-مصاريف دراسة استشارية لتقييم حّفارات الشركة

)000ر35    ()000ر35    (مكافأة أعضاء مجلس االدارة

-)529ر326  (12مخصص خدمات فنية ومهنية 

-)479ر254  (10مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

)503ر292   ()500ر292  (4إطفاء ممتلكات غاز

538ر991ر1872ر715ر1ربح السنة قبل ضريبة الدخل

)105ر457  ()972ر351  (18ضريبة الدخل

433ر534ر2152ر363ر1ربح السنة

--بنود الدخل الشامل األخرى 

433ر534ر2152ر363ر1مجموع الدخل الشامل للسنة

فلس/دينــارفلس/دينــار

190/0910/169احلصة األساسية واخملفضة للسهم من ربح السنة

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم 1 اإىل رقم 28 جزءاً من هذه القوائم املالية.
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2013 

رأس املال 

املدفوع

احتياطي

إجباري

احتياطي

اختياري

احتياطي

اجملمــوعأرباح مدورةخاص

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار2013 -

الرصيد كما في أول كانون 

604ر727ر75422ر663ر1-290ر163ر5601ر900ر0004ر000ر15الثاني 2013

215ر363ر2151ر363ر1----مجموع الدخل الشامل للسنة

احملّول الى االحتياطيات )إيضاح 

-)056ر525  (-037ر019350ر9-175(

الرصيد كما في 31 كانون 

819ر090ر91324ر501ر2-327ر513ر5791ر075ر0005ر000ر15األول 2013

 - 2012

الرصيد كما في أول كانون 

171ر943ر30720ر97643ر982743ر906557ر597ر0004ر000ر15الثاني 2012

433ر534ر4332ر534ر2----مجموع الدخل الشامل للسنة

احملّول الى االحتياطيات )إيضاح 

-)962ر907   (-308ر654605ر9-302(

حتويل اإلحتياطي اخلاص إلى 

-976ر743)976ر743(---األرباح املدورة

)000ر750    ()000ر750   (----أرباح موزعة )إيضاح 9(

الرصيد كما في 31 كانون 

604ر727ر75422ر663ر1-290ر163ر5601ر900ر0004ر000ر15األول 2012

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم 1 اإىل رقم 28 جزءاً من هذه القوائم املالية.
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قائمة التدفقات النقديـة
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2013

20132012إيضاح

دينـــــاردينـــــاراألنشطة التشغيلية

538ر991ر1872ر715ر1ربح السنة قبل ضريبة الدخل

تعديالت على:

694ر153933ر016ر1استهالكات وإطفاءات

-)456ر9(أرباح بيع ممتلكات ومعدات

)421ر522()101ر843(إيراد فوائد بنكية

-479ر254مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

التغير في رأس املال العامل:

114ر69)995ر37(مخزون

619ر680248ر93ذمم مدينة

)601ر28(155ر35أرصدة مدينة أخرى

)442ر51(029ر132ذمم دائنة

455ر49075ر241أرصدة دائنة أخرى

)958ر579()736ر432(ضريبة الدخل املدفوعة

998ر135ر8853ر164ر2صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

654ر929499ر780فوائد بنكية مقبوضة

)268ر159()387ر49(شراء ممتلكات ومعدات

-600ر13بيع ممتلكات ومعدات

386ر142340ر745صافي التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

)000ر750(-توزيعات أرباح

)000ر750(-صافي التدفق النقدي املستخدم في األنشطة التمويلية

384ر726ر0272ر910ر2صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

829ر177ر21310ر904ر12النقد وما في حكمه كما في بداية السنة

213ر904ر24012ر814ر815النقد وما في حكمه كما في نهاية السنة

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم 1 اإىل رقم 28 جزءاً من هذه القوائم املالية.
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إيضاحات حول القوائم المالية
31 كانون األول 2013

)1( عــام
تاأ�ش�شـــت �شركة البرتول الوطنية امل�شاهمة العامة املحدودة )»ال�شركة«( بتاريخ 21 حزيران 1995 براأ�شمال 000ر000ر20 

دينـــار اأردين مق�شـــم اىل 000ر000ر20 �شهم بقيمة اإ�شمية دينار لل�شهم الواحد، مت تعديل راأ�س املال عدة مرات وكان اآخرها 

بتاريـــخ اأول ت�شرين الثاين 2001، حيث مت دمج �شركة البـــرتاء للحفر حمدودة امل�شوؤولية مع �شركة البرتول الوطنية امل�شاهمة 

العامة املحدودة بالقيمة الدفرتية ومت تعديل عقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي لل�شركة ح�شب قانون ال�شركات حيث اأ�شبح راأ�س 

املال امل�شرح به واملدفوع 000ر000ر15 �شهم بقيمة اإ�شمية دينار لل�شهم الواحد موزع كما يلي:

�ضهم / دينــار

890ر987ر14 وزارة املالية/الأردن *

110ر12 بنك الأردن دبي الإ�شلمي 

* بناًء على قانون اإلغاء قانون املوؤ�ش�شة الأردنية لل�شتثمار رقم )43( ل�شنة 2008 فقد اآلت حقوق املوؤ�ش�شة الأردنية للإ�شتثمار 

يف راأ�شمال ال�شركة اإىل وزارة املالية / الأردن.

مـــن اأهـــم غايات ال�شركة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي واأية مـــواد هيدروكربونية اأخرى وجتميع ومعاجلة وتخزين جميع 

املـــواد الهيدروكربونية واإقامـــة واإدارة وا�شتثمار مواينء متخ�ش�شة لتخزين ونقل ومبادلة النفط والغاز وم�شتقاتهما وامتلك 

و�شائـــط النقل اللزمة، والجتـــار بالبرتول اخلام وم�شتقاته داخـــل اململكة الأردنية الها�شمية وخارجهـــا وامل�شاهمة يف اإن�شاء 

�شناعـــات ذات علقة والقيام بجميع اأعمال احلفر واإن�شاء مراكـــز ال�شيانة والفح�س وتقدمي جميع اأنواع اخلدمات امل�شاندة 

لأعمال احلفر.

تقـــوم ال�شركـــة ببيع كامل اإنتاجها من الغاز الطبيعي امل�شتخرج من حقل الري�شـــة )املتواجد يف �شرق الأردن( اإىل �شركة توليد 

الكهرباء املركزية ح�شب الأ�شعار التي يتم حتديدها من قبل جمل�س الوزراء.

مت اإقـــرار القوائـــم املاليـــة من قبل جمل�س اإدارة ال�شركـــة يف جل�شته املنعقدة بتاريخ 2014/2/9، وتتطلـــب هذه القوائم املالية 

موافقة الهيئة العامة للم�شاهمني.

قانون تصديق إتفاقية االمتياز رقم )1( لسنة 2010 
مت بتاريـــخ 3 كانون الثـــاين 2010 ا�شدار القانون رقم )1( ل�شنة 2010 قانون ت�شديـــق اتفاقية المتياز املعقودة بني حكومة 

اململكـــة الأردنيـــة الها�شمية و�شركة البرتول الوطنيـــة امل�شاهمة العامة املحدودة  وبي بيـــه اك�شبلوري�شن اوبريتنج كومباين ملتد 

)bp( وي�شار اىل ال�شركة وbp فيما بعد ب�شاحب المتياز منفردين وجمتمعني وخلفاوؤهما واملحال اليها وذلك ح�شب مرحلة 

امل�شروع وكمية النتاج.
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فيما يلي أهم بنود اإلتفاقية:

متنـــح احلكومـــة ل�شاحب المتياز امتيازا” ملدة خم�شني �شنة يبـــداأ من �شنة 1996م. اإ�شافة اىل املدد القانونية مبوجب   -

القانون.

يعفـــى �شاحـــب المتياز واملقاولون الفرعيون العاملون معـــه من الر�شوم اجلمركية واأي ر�شـــوم و�شرائب اأخرى مبا فيها   -

ال�شريبـــة العامة على املبيعات وال�شريبـــة اخلا�شة على املبيعات واأي بدلت جمركية اأخرى ور�شوم طوابع الواردات على 

جميع م�شتورداتها اللزمة لأعمال التنقيب وا�شتخراج البرتول �شريطة ا�شتعمالها يف العمليات البرتولية.

تقـــوم bp بالأعمـــال البرتولية الواردة يف برنامـــج ال�شتك�شاف والتقييم. ويكون احلد الأدنـــى للنفقات املتعلقة بربنامج   -

ال�شتك�شـــاف والتقييم 237 مليون دولر اأمريكي تقريبًا واذا مل تلتـــزم bp بالأعمال الواردة بالربنامج واللتزام باحلد 

الأدنـــى بالنفـــاق املتعلـــق بربنامـــج ال�شتك�شاف والتقييـــم، فانه يتعني علـــى bp ان تدفع اىل احلكومـــة يف غ�شون �شهر 

واحـــد قبل نهاية فـــرتة ال�شتك�شاف والتقييم الفرق بني احلد الأدنى لللتزام بالنفـــاق والكلف التي تكبدتها bp )وفقًا 

للإجراءات املحا�شبية( فيما يتعلق بالأعمال التي مت القيام بها مبوجب برنامج ال�شتك�شاف والتقييم.

تدفع bp للحكومة يف غ�شون �شهر واحد من تاريخ ال�شريان مبلغ 20 مليون دولر اأمريكي وتدفع bp للحكومة يف غ�شون   -

�شهر واحد من تاريخ التوقيع على اتفاقية مبيعات الغاز او قرار ال�شتثمار النهائي اأيهما اأوًل، مبلغًا قدره 30 مليون دولر 

اأمريكي.

مرحلة االستكشاف والتقييم من ثالث الى خمس سنوات
تعنـــى الفقـــرات اللحقة بالنتاج احلايل ويق�شد به البرتول املنتج من منطقة المتيـــاز حتى 50 مليون قدم مكعب قيا�شي يف 

اليوم او مايعادله.

متتلـــك �شركـــة البـــرتول الوطنية ويكون من حقهـــا اأن تاأخذ وتت�شرف بحريـــة بكمية من البرتول يف كل �شنـــة تعادل 60% من 

اجمـــايل كمية الإنتاج احلـــايل املنتج واملحتفظ بها من منطقة المتياز وغر امل�شتخدمـــة يف العمليات البرتولية يف تلك ال�شنة 

)»برتول كلفة الإنتاج احلالية«( لغر�س ا�شرتداد جميع التكاليف والنفقات املتكبدة فيما يتعلق بالعمليات البرتولية ذات ال�شلة 

بالإنتاج احلايل )»كلف الإنتاج احلالية«(.

متتلـــك �شركـــة البرتول الوطنية ويكون من حقها ان تاأخذ وتت�شرف بحريـــة باإجمايل كمية الإنتاج احلايل املنتج واملحتفظ بها 

مـــن منطقة المتياز يف ال�شنة التقوميية وغر امل�شتخدمة يف العمليات البرتولية واملتبقية بعد خ�شم اإجمايل كمية برتول كلفة 

الإنتـــاج احلاليـــة )»برتول ربح الإنتاج احلايل«(. وتخ�ش�س عوائد بيع برتول ربـــح الإنتاج احلايل ويتم تقا�شمها بني احلكومة 

و�شاحب المتياز بن�شبة )50%( للحكومة و)50%( لل�شركة.

تن�ـــس التفاقيـــة على اأنه عندما تزيد كلـــف الإنتاج احلايل يف �شنة تقوميية عن قيمة برتول كلفـــة الإنتاج احلالية، يتم ترحيل 

املبلـــغ الزائـــد من كلف النتاج احلايل لل�شرتداد يف تلك ال�شنـــة اأو ال�شنوات اللحقة حتى تاريخ �شريان فرتة التطوير وتعامل 

على اأنها متكبدة يف تلك ال�شنة اللحقة. وجتنبًا لل�شك، لن يتم ترحيل اي كلف اإنتاج حالية غر م�شرتدة متبقية يف نهاية فرتة 

ال�شتك�شاف والتقييم لل�شرتداد يف فرتة التطوير والنتاج.

تن�ـــس التفاقيـــة اأي�شًا علـــى اأنه عندما تزيد قيمة برتول كلفة الإنتاج احلالية عن قيمة كلـــف الإنتاج احلالية، يتم اقت�شام مثل 
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هذه القيمة الزائدة من برتول كلفة النتاج احلالية بن�شبة )50%( للحكومة و)50%( لل�شركة.

تعنى الفقرات اللحقة بالنتاج ال�شايف ويق�شد به البرتول املنتج من منطقة المتياز خلل فرتة ال�شتك�شاف والتقييم والذي 

يزيد عن 50 مليون قدم مكعب قيا�شي يف اليوم او مايعادله.

يتملـــك �شاحـــب المتياز ويحق له ان ياخذ ويت�شرف بحرية يف كمية مـــن البرتول يف كل �شنة تعادل �شتني باملائة )60%( من 

اجمـــايل كمية النتاج ال�شايف املنتجـــة واملحتفظ بها من منطقة المتياز وغر امل�شتخدمة يف عمليات النتاج ال�شايف يف تلك 

ال�شنة )“برتول كلفة النتاج ال�شايف”( لغر�س ا�شرتداد جميع الكلف والنفقات املتكبدة فيما يتعلق بجميع العمليات البرتولية 

ذات ال�شلة بربنامج ال�شتك�شاف والتقييم والنتاج ال�شايف يف تلك ال�شنة )“الكلف ال�شافية”(.

يتملـــك �شاحـــب المتياز ويحق له ان ياأخذ ويت�شرف بحرية يف اجمايل كمية النتـــاج ال�شايف املنتج واملحتفظ به يف �شنة من 

منطقة المتياز وغر امل�شتخدمة يف العمليات البرتولية الباقي بعد خ�شم اجمايل كمية برتول كلفة النتاج ال�شايف )“برتول 

الربـــح ال�شـــايف”(. تـــوزع عوائد بيع برتول الربـــح ال�شايف ويتم تقا�شمها بـــني احلكومة و�شاحب المتيـــاز بن�شبة 50% اىل 

احلكومة و 50% اىل �شاحب المتياز.

اىل املـــدى الـــذي تزيد فيـــه الكلف ال�شافيـــة يف اأي �شنة عن قيمة برتول كلفـــة النتاج ال�شايف، يتم ترحيـــل قيمة تلك الكلف 

ال�شافيـــة لل�شـــرتداد يف ال�شنة اللحقة او ال�شنوات اللحقة وتعامل على انها متكبدة يف تلك ال�شنة او ال�شنوات اللحقة اىل 

ان يتم ا�شرتدادها بالكامل.

اىل املـــدى الـــذي يكون لـ bp اأي كلف غر م�شرتدة يف نهاية فرتة ال�شتك�شـــاف والتقييم عندها يجوز لـ bp ان ترحل مثل تلك 

الكلف لل�شرتداد خلل فرتة التطوير والنتاج.

اىل املـــدى الـــذي تزيـــد فيه قيمة جميع برتول كلف النتـــاج ال�شافية عن قيمة الكلف ال�شافية، فان تلـــك القيمة الزائدة عن 

برتول كلفة النتاج ال�شافية تقت�شم بن�شبة )50%( للحكومة و)50%( ل�شاحب المتياز.

مرحلة التطوير واالنتاج
يف حالـــة انتقـــال bp من مرحلة ال�شتك�شـــاف والتقييم اىل مرحلة التطوير والنتاج فان bp ت�شبـــح �شاحبة المتياز وامل�شغل 

احل�شري للم�شروع.

وفقا للقانون املوؤقت وكما ذكر �شابقًا فان الكلف غر امل�شرتدة حتى تاريخ اعلن او بدء مرحلة التطوير والنتاج ل يتم ترحيلها 

ول يحق لل�شركة املطالبة بها.

يكون لل�شركة ن�شبة ت�شاعدية من عوائد بيع برتول التطوير والنتاج ترتواح ما بني 1% اىل 10% وذلك بح�شب معدل النتاج 

يف منطقة المتياز.

قررت �شركة bp الإن�شحاب من الإتفاقية بتاريخ 5 كانون الثاين 2014 )اإي�شاح 27(. 
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)2( السياسات المحاسبية

أسس إعداد القوائم المالية 
- مت اإعداد القوائم املالية وفقا ملبداأ الكلفة التاريخية.

- مت اإعداد القوائم املالية وفقا ملعاير التقارير املالية الدولية ال�شادرة عن جمل�س معاير املحا�شبة الدولية.

- اإن الدينار الأردين هو عملة اإظهار القوائم املالية والذي ميثل العملة الرئي�شية لل�شركة.

التغيرات في السياسات المحاسبية 
اإن ال�شيا�شـــات املحا�شبيـــة املتبعة يف اإعداد القوائم املالية لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2013 تتفق مع تلك التي اتبعت يف 

اإعـــداد القوائم املالية لل�شنة املالية ال�شابقة با�شتثنـــاء اأن ال�شركة قامت بتطبيق التعديلت التالية على معاير التقارير املالية 

الدولية  اإبتداء من اأول كانون الثاين 2013:

المعايير الجديدة التي تم البدء بتطبيقها منذ أول كانون الثاني 2013:
معيار التقارير املالية الدويل رقم )10( القوائم املالية املوحدة 

مت تطبيـــق هـــذا املعيـــار اإبتداءًا من اأول كانـــون الثاين 2013، حيث يو�شح هـــذا املعيار املبادئ لعر�س واإعـــداد القوائم املالية 

املوحـــدة يف حال ال�شيطرة على اأعمال من�شاأة تابعـــة واحدة اأو اأكرث. يحل املعيار اجلديد حمل معيار املحا�شبة الدويل رقم 27 

)القوائم املالية املوحدة واملنف�شلة( والتف�شر رقم 12 )توحيد القوائم املالية للمن�شاآت ذات الغر�س اخلا�س(.

معيار التقارير املالية الدويل رقم )11( التفاقيات امل�ضرتكة

مت تطبيـــق هـــذا املعيار اإبتداءًا مـــن اأول كانون الثاين 2013، حيث يو�شـــح املعيار املبادئ لإعداد التقاريـــر املالية لل�شركاء يف 

التفاقيات امل�شرتكة. يحل هذا املعيار بدًل عن معيار املحا�شبة الدويل رقم 31 )احل�ش�س يف امل�شاريع امل�شرتكة( ويحل اي�شًا 

بدًل عن تف�شر رقم 13 )الوحدات حتت ال�شيطرة امل�شرتكة – امل�شاهمات غر النقدية للم�شاركني يف م�شروع م�شرتك(.

معيار التقارير املالية الدويل رقم )12( الإف�ضاح عن احل�ض�س يف املن�ضاآت الأخرى 

مت تطبيـــق هـــذا املعيار اإبتداءًا من اأول كانون الثاين 2013، ويت�شمن هذا املعيار جميع الإف�شاحات التي كانت موجودة �شابقًا 

يف معيار املحا�شبة الدويل رقم )27( واملتعلقة بالقوائم املالية املوحدة، بالإ�شافة اإىل جميع الإف�شاحات التي كانت مت�شمنة 

يف معيـــار املحا�شبـــة الدويل رقم )31( ومعيار رقم )28(. اإن هذه الإف�شاحات تتعلـــق بح�ش�س املن�شاأة يف ال�شركات التابعة 

وال�شركات حتت ال�شيطرة امل�شرتكة وال�شركات احلليفة حيث مت اإدخال عدد من الإف�شاحات اجلديدة. 

معيار التقارير املالية الدويل رقم )13( قيا�س القيمة العادلة 

مت تطبيـــق هـــذا املعيار اإبتـــداءًا من اأول كانون الثاين 2013، حيث يو�شح هذا املعيار كيفيـــة قيا�س القيمة ال�شوقية عند اإعداد 

القوائم املالية ويهدف اإىل و�شع اإطار عام لقيا�س القيمة العادلة.

مل يكن هناك اأثر جوهري نتيجة تطبيق هذه املعاير اجلديدة على القوائم املالية لل�شركة.
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المعـايير المعدلـة:
معيار املحا�ضبة الدويل رقم )1( عر�س القوائم املالية ) عر�س بنود الدخل ال�ضامل الآخر( - معدل

اإن التعديـــل علـــى معيار املحا�شبة الـــدويل رقم )1( يغر طريقة جتميـــع البنود الظاهرة يف الدخل ال�شامـــل الآخر. حيث يتم 

اإظهـــار البنود التي مـــن املمكن اإعادة ت�شنيفها يف امل�شتقبل اإىل الأرباح واخل�شائر )عنـــد ا�شتبعادها على �شبيل املثال( ب�شكل 

منف�شل عن البنود التي لن يتم اإعادة ت�شنيفها. لقد كان لهذا التعديل اأثر على طريقة العر�س فقط على قائمة الدخل ال�شامل 

ولي�س له تاأثر على املركز املايل اأو الأداء املايل لل�شركة. 

معيار املحا�ضبة الدويل رقم )19( منافع املوظفني - معدل

قـــام جمل�س معاير املحا�شبة الدولية باإ�شدار عدة تعديلت علـــى معيار املحا�شبة الدويل رقم )19(. ترتاوح هذه التعديلت 

بني تعديلت اأ�شا�شية وتو�شيحات ب�شيطة واإعادة �شياغة. مت تطبيق هذا التعديل اإبتداءًا من اأول كانون الثاين 2013 ومل يكن 

له اأي تاأثر على املركز املايل اأو الأداء املايل لل�شركة.

معيار التقارير املالية الدولية رقم )7( الإف�ضاحات – تقا�س املوجودات املالية واملطلوبات املالية )تعديالت(

يتطلـــب هـــذه التعديـــل اأن تقوم املن�شاأة بالإف�شـــاح عن املعلومات املتعلقة بحقهـــا يف التقا�س والرتتيبـــات املتعلقة بذلك )على 

�شبيـــل املثـــال اإتفاقيات ال�شمانات(. �شوف تزود هـــذه الإف�شاحات م�شتخدمي القوائم املالية مبعلومـــات مفيدة يف تقدير اأثر 

اتفاقيـــات ت�شوية املوجودات واملطلوبات بال�شايف على املركز املايل للمن�شاأه. اإن الف�شاحات اجلديدة مطلوبة جلميع الأدوات 

املالية املعرتف بها والتي يتم تقا�شها مبوجب معيار املحا�شبة الدويل )32( الأدوات املالية - العر�س. مت تطبيق هذا التعديل 

للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد اأول كانون الثاين 2013 و لي�س له اأثر على املركز املايل اأو الأداء املايل لل�شركة.

معيار املحا�ضبة الدويل رقم )27( القوائم املالية املنف�ضلة 

مت تطبيـــق هذا املعيار اإبتداأ مـــن اأول كانون الثاين 2013، نتيجة لإ�شدار املعاير اجلديدة )معيار التقارير املالية الدويل رقم 

10 ومعيـــار التقاريـــر املالية الدويل رقـــم 12(، ينح�شر ما تبقى من معيار املحا�شبة الدويل رقـــم )27( يف طريقة املحا�شبة 

عـــن ال�شـــركات التابعة وال�شركات حتت ال�شيطرة امل�شرتكة وال�شركات احلليفة يف القوائم املالية املنف�شلة. ان ال�شركة ل تقوم 

باإ�شدار قوائم مالية منف�شلة.

معيار املحا�ضبة الدويل رقم )28( الإ�ضتثمار يف ال�ضركات احلليفة وامل�ضاريع امل�ضرتكة 

مت تطبيـــق هـــذا املعيار اإبتدءًا مـــن اأول كانون الثاين 2013، نتيجة لإ�شـــدار املعاير اجلديدة )معيـــار التقارير املالية الدويل 

رقم 11 – الإتفاقيات امل�شرتكة ومعيار التقارير املالية الدويل رقم12 – الإف�شاح عن احل�ش�س يف املن�شاآت الأخرى(، فقد 

متـــت اإعـــادة ت�شمية معيار املحا�شبة الـــدويل رقم )28( )معيار املحا�شبة الدويل رقـــم )28( الإ�شتثمار يف ال�شركات احلليفة 

وامل�شاريـــع امل�شرتكة( ويو�شح كيفية تطبيق طريقة حقوق امللكية علـــى الإ�شتثمار يف امل�شاريع امل�شرتكة بالإ�شافة اإىل ال�شركات 

احلليفة. ومل يكن له اأي تاأثر على املركز املايل اأو الأداء املايل لل�شركة.
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استخدام التقديرات
اإن اإعـــداد القوائـــم املالية وتطبيـــق ال�شيا�شات املحا�شبية يتطلـــب من اإدارة ال�شركـــة القيام بتقديرات واجتهـــادات توؤثر على 

مبالـــغ املوجودات واملطلوبات والإف�شاح عن اللتزامـــات املحتملة.  اإن هذه التقديرات والجتهادات توؤثر اأي�شا على الإيرادات 

وامل�شاريـــف واملخ�ش�شـــات وب�شكل خا�س يتطلب مـــن اإدارة ال�شركة القيـــام باأحكام واجتهادات هامة لتقديـــر مبالغ واأوقات 

التدفقـــات النقديـــة امل�شتقبليـــة الناجمـــة عن او�شاع وظـــروف تلك التقديـــرات يف امل�شتقبـــل.  اإن التقديرات املذكـــورة مبنية 

بال�شـــرورة علـــى فر�شيات وعوامل متعددة لها درجـــات متفاوتة من التقدير وعدم التيقـــن واإن النتائج الفعلية قد تختلف عن 

التقديرات وذلك نتيجة التغرات يف امل�شتقبل يف اأو�شاع وظروف تلك املخ�ش�شات.

ممتلكات ومعدات 
تظهر املمتلكات واملعدات بالكلفة بعد تنزيل ال�شتهلك املرتاكم واأي خم�ش�س مقابل التدين يف القيمة.

يحت�شب ال�شتهلك با�شتخدام طريقة الق�شط الثابت ويتم تقدير ن�شب ال�شتهلك بناًء على الأعمار الإنتاجية التالية:

   %   

2-15أبنية وإنشاءات

15محطات اإلنتاج

10حفارات

10مخيمات

10-15ورش ومختبرات  

20أنظمة اإلتصاالت

15آليات ومركبات

15معدات مكتبية

10أثاث ومفروشات

عندمـــا يقل املبلـــغ املمكن ا�شرتداده من اأي من املمتلـــكات واملعدات عن �شايف قيمتها الدفرتية فاإنـــه يتم تخفي�س قيمتها اىل 

القيمة املمكن ا�شرتدادها وت�شجل قيمة التدين يف قائمة الدخل ال�شامل.

يتـــم مراجعـــة العمر النتاجـــي وطريقة ال�شتهلك ب�شـــكل دوري للتاأكد مـــن اأن طريقة وفرتة ال�شتهـــلك تتنا�شب مع املنافع 

القت�شادية املتوقعة من املمتلكات واملعدات.

يتم احت�شاب النفقات املتكبدة ل�شتبدال اأي من مكونات املمتلكات واملعدات كبند منف�شل ويتم ر�شملته كما يتم �شطب املبالغ 

الدفرتيـــة لأي جـــزء م�شتبدل. يتم ر�شملـــة النفقات الأخرى اللحقة فقـــط عند زيادة املنافع القت�شاديـــة امل�شتقبلية املتعلقة 

باملمتلكات واملعدات.  يتم اإثبات جميع النفقات الأخرى يف قائمة الدخل ال�شامل كم�شروف.

مخزون
تظهـــر الب�شاعـــة ب�شعر الكلفة اأو �شايف القيمة البيعيـــة اأيهما اأقل.  متثل تكاليف الب�شاعة جميـــع امل�شاريف املتكبدة لإي�شال 

الب�شاعة اىل موقعها وو�شعها احلايل وحتدد الكلفة باإتباع متو�شط الكلفة املرجح.
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ذمم مدينة
تـــدرج الـــذمم املدينة مببلغ الفاتـــورة الأ�شلي بعد تنزيل خم�ش�س لقـــاء املبالغ املقدر عدم حت�شيلهـــا. يتم تكوين خم�ش�س 

للذمم امل�شكوك يف حت�شيلها عندما يكون هنالك دليل مو�شوعي ي�شر اىل احتمالية عدم التمكن من حت�شيل الذمم املدينة.

النقد وما في حكمه
لغر�ـــس اإعـــداد قائمة التدفقات النقدية فاإن النقد وما يف حكمه ي�شتمل علـــى النقد يف ال�شندوق واأر�شدة لدى البنوك وودائع 

ق�شرة الأجل والتي لديها تواريخ ا�شتحقاق ثلثة ا�شهر او اقل بعد تنزيل ار�شدة البنوك الدائنة.

ذمم دائنة ومستحقات
يتم اثبات املطلوبات للمبالغ امل�شتحقة ال�شداد يف امل�شتقبل للب�شائع او اخلدمات امل�شتلمة �شواء متت او مل تتم املطالبة بها من 

قبل املورد.

مخصصات
يتم الإعرتاف باملخ�ش�شات عندما يكون على ال�شركة التزام )قانوين او فعلي( ناجت عن حدث �شابق، وان ت�شديد الإلتزامات 

حمتمل وميكن قيا�س قيمتها ب�شكل يعتمد عليه.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تقـــوم ال�شركـــة باإحت�شاب خم�ش�س نهاية اخلدمة للموظفني الذين زادت مدة خدمتهـــم يف ال�شركة عن 15 �شنة. يتم ت�شجيل 

الإلتزام على اأ�شا�س القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�شتقبلية وبا�شتخدام معدل فائدة متثل معدلت الفائدة على ال�شندات 

احلكومية.

اإليرادات
مبوجب اتفاقية الإمتياز يتم حتقيق ح�شة ال�شركة من اإيرادات مبيعات الغاز عند التوريد واإ�شدار الفاتورة للعميل.

يتم حتقق اإيرادات الفوائد البنكية وفقًا ملبداأ الإ�شتحقاق.

تكاليف التنقيب والتخمين )التثمين( 
يتم معاجلة تكاليف التنقيب والتخمني باإتباع طريقة »اجلهود الناجحة«، والتي تن�س على ما يلي:

اإن جميـــع التكاليـــف املتعلقة باحل�شول على حق التنقيب وتكاليف حفر الآبـــار الإ�شتك�شافية والتقييم ت�شبح تكاليف راأ�شمالية 

ب�شكل مبدئي كموجودات غر ملمو�شة.  

يتـــم حتميل التكاليف الإ�شتك�شافية عن املعلومات الزلزالية العامة وتكاليف الدرا�شات اجليولوجية واجليوفيزيائية والتكاليف 

الأخرى غر املحددة على منطقة ا�شتك�شاف معينة اإىل قائمة الدخل ال�شامل يف ال�شنة التي تن�شاأ فيها.
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اذا تبني نتيجة التنقيب اأن البئر غر ناجحة عند نهاية التقييم، فاإن جميع التكاليف املتعلقة بهذا البئر يتم حتميلها على قائمة 

الدخـــل ال�شامـــل يف ال�شنـــة التي مت التو�شل فيها اىل هذه القناعـــة، اما اإذا تبني نتيجة التنقيـــب اأن البئر ناجح وجتاري، فتتم 

ر�شملة هذه التكاليف كممتلكات غاز بحيث يتم اطفاوؤها على العمر النتاجي للبئر.

ضريبة الدخل
تقوم ال�شركة باأخذ خم�ش�س ل�شريبة الدخل وفقًا لقانون �شريبة الدخل املوؤقت رقم )28( ل�شنة 2009 وقانون الإمتياز رقم 

)1( ل�شنة 2010، ووفقًا ملعيار املحا�شبة الدويل رقم )12( حيث ين�س هذا املعيار على ت�شجيل ال�شريبة املوؤجلة الناجتة عن 

الفرق ما بني القيمة املحا�شبية وال�شريبية للموجودات واملطلوبات.  

العمالت االجنبية 
يتم ت�شجيل املعاملت التي تتم بالعملت الأجنبية خلل ال�شنة باأ�شعار ال�شرف ال�شائدة يف تاريخ اإجراء املعاملت، كما يتم 

حتـويـــل املوجـــودات واملطلوبات املالية امل�شجلة بالعملت الأجنبية باأ�شعار ال�شـــرف ال�شائدة بتاريخ قائمة املركز املايل. تدرج 

جميع الفروقات الناجتة عن عمليات التحويل �شمن قائمة الدخل ال�شامل.
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أرض

مبنى اإلدارة

ورشمخيمـاتحـفاراتمحطات اإلنتاجأبنية وإنشاءات

ومختبرات

أنظمة

اإلتصاالت

آليات

ومركبات

معدات

مكتبية

أثاث

ومفروشات

اجملموع

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار2013

الكلفة -

385ر616ر40817ر36261ر805237ر616594ر11525ر429432ر824313ر568ر0775ر140ر1148ر008ر6352ر234الرصيد كما في أول كانون الثاني 2013

387ر50449ر5002ر24---609ر7748ر13---اضافات 

552ر647ر2------737ر785ر8151ر861--احملول من اخملرون

)500ر19(--)500ر19(-------استبعادات 

824ر293ر91220ر86263ر305261ر616575ر11525ر038432ر335322ر368ر8927ر001ر1149ر008ر6352ر234الرصيد كما في 31 كانون األول 2013

اإلستهالك املتراكم -

الرصيد كما في أول كانون الثاني 

2013

272ر014ر45315ر20439ر50690ر614452ر71225ر542431ر651308ر447ر7284ر117ر8628ر100ر1-

653ر271723ر8365ر34342ر35-471206ر0981ر154448ر274140ر50-استهالك السنة 

)356ر15(--)356ر15(-------استبعادات 

الرصيد كما في31  كانون األول 

2013

569ر722ر72415ر04044ر493133ر614472ر91825ر013431ر749310ر895ر8824ر257ر1368ر151ر1-

صافي القيمة الدفترية

255ر571ر1884ر82219ر812128ر0251972102ر58612ر472ر0102ر978744ر635856ر234كما في 31 كانون األول 2013

ممتلكات ومعدات  )3(
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أرض

مبنى 

اإلدارة

أبنية 

وإنشاءات

محطات 

مخيمـاتحـفاراتاإلنتاج

ورش

ومختبرات

أنظمة

اإلتصاالت

آليات

ومركبات

معدات

مكتبية

أثاث

اجملموعومفروشات

دينــــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينــــاردينــــاردينــــاردينـــار2012

الكلفة -

117ر457ر22317ر25659ر805106ر616594ر11525ر112432ر864312ر544ر3775ر139ر1148ر008ر6352ر234الرصيد كما في أول كانون الثاني 2012

268ر185159ر1062ر131---317ر9601ر70023--اضافات 

385ر616ر40817ر36261ر805237ر616594ر11525ر429432ر824313ر568ر0775ر140ر1148ر008ر6352ر234الرصيد كما في 31 كانون األول 2012

اإلستهالك املتراكم -

081ر373ر21414ر80834ر73963ر614409ر23225ر548427ر019307ر981ر0073ر083ر9008ر040ر1-الرصيد كما في أول كانون الثاني 2012

191ر239641ر3965ر76726ر42-480ر6329944ر721466ر96234ر59-استهالك السنة 

272ر014ر45315ر20439ر50690ر614452ر71225ر542431ر651308ر447ر7284ر117ر8628ر100ر1-الرصيد كما في 31 كانون األول 2012

صافي القيمة الدفترية

113ر602ر9552ر15821ر299147ر8874032142ر1734ر121ر3491ر25222ر635907ر234كما في 31 كانون األول 2012
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)4( ممتلكات غـاز

20132012
دينـــــاردينـــــار

508ر462ر5081ر462ر1تكاليف آبار غاز منتجة )بئر 45(
)884ر096ر1()384ر389ر1(ينزل: اإلطفاء املتراكم

624ر124365ر73

فيما يلي احلركة على الإطفاء املرتاكم كما يف 31 كانون الأول:

20132012
دينـــــاردينـــــار

381ر884804ر096ر1الرصيد في بداية السنة
503ر500292ر292إطفاء السنة

884ر096ر3841ر389ر1الرصيد في نهاية السنة

)5( مخزون

20132012
دينـــــاردينـــــار

792ر350ر2215ر332ر4قطع غيار ولوازم اآلبار واحلفارات
336ر771ر9171ر939قطع غيار ولوازم محطة الغاز

904ر750-رؤوس حفر
663ر8-قطع غيار ولوازم في الطريق

695ر881ر1387ر272ر5
)000ر450ر1 ()000ر450ر1 (مخصص قطع غيار ولوازم بطيئة احلركة

695ر431ر1386ر822ر3

قامـــت ال�شركة خلل �شنة 2013 بتحويـــل ماقيمته 552ر647ر2 دينار من لوازم حمطات الإنتـــاج واحلفارات اإىل املمتلكات 

واملعدات وفقًا ملتطلبات معيار املحا�شبة الدويل رقم 16 “املمتلكات واملن�شاآت واملعدات”.
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ذمم مدينــة  )6(

20132012
دينـــــاردينـــــار

047ر958ر9961ر860ر1شركة توليد الكهرباء املركزية )إيضاح 20(
340ر340927ر927شركة ترانس جلوبال

790ر16173ر77أخــرى
177ر959ر4972ر865ر2

)562ر973()562ر973(مخصص ذمم مشكوك في حتصيلها
615ر985ر9351ر891ر1

بلغت قيمة الذمم امل�شكوك يف حت�شيلها 562ر973 دينار كما يف 31 كانون الأول 2013 و2012.

فيما يلي جدول اأعمار الذمم غر امل�شكوك يف حت�شيلها كما يف 31 كانون الأول: 

الذمم غير املستحقة 

وغير املشكوك في 

حتصيلها

الذمم املستحقة 

وغير املشكوك في 

حتصيلها

اجملموع1 30- يوم

دينـــــاردينـــــاردينـــــار

935ر891ر4681ر467628ر263ر20131

615ر985ر4691ر146669ر316ر20121

يف تقديـــر اإدارة ال�شركـــة فاإنه من املتوقع حت�شيل الذمم غـــر امل�شكوك يف حت�شيلها بالكامل. ل تقوم ال�شركة باحل�شول على 

�شمانات مقابل هذه الذمم.

أرصدة مدينة أخرى  )7(

20132012
دينـــــاردينـــــار

999ر17242ر62إيرادات فوائد مستحقة
ً 422ر80743ر20مصاريف مدفوعة مقدما

983ر60724ر42أمانات ضريبة الدخل واملبيعات
750ر75018ر18تأمينات مستردة

261ر09612ر25أخــرى
415ر432142ر169
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)8( نقد وأرصدة لدى البنوك

20132012
دينـــــاردينـــــار

785ر468ر04812ر199ر15ودائع ألجل *
428ر192435ر615ودائع حتت الطلب **

213ر904ر24012ر814ر15

*  يتم ربط الودائع لأجل ملدة ل تزيد عن ثلثة اأ�شهر وحتمل معدل فائدة ما بني 3ر5% اىل 25ر%6.

** حتمل الودائع حتت الطلب فائدة ترتواح ما بني 1% اىل 5ر%2.

)9( حقوق الملكية

رأس المال
يبلـــغ راأ�شمـــال ال�شركة امل�شرح به واملدفوع 000ر000ر15 دينار مق�شـــم اىل 000ر000ر15 �شهم بقيمة اإ�شمية دينار لل�شهم 

الواحد كما يف 31 كانون الأول 2013.

احتياطي إجباري
ميثل ر�شيد هذا البند ما مت حتويله من �شايف الأرباح ال�شنوية قبل �شريبة الدخل خلل ال�شنوات بن�شبة 10% وهو غر قابل 

للتوزيع على امل�شاهمني. هذا وقد وافقت الهيئة العامة لل�شركة على ال�شتمرار يف اقتطاع هذه الن�شبة ال�شنوية اىل ان يبلغ هذا 

الحتياطي ما يعادل مقدار را�س مال ال�شركة امل�شرح به.

احتياطي اختياري
ميثـــل ر�شيـــد هذا البند ما مت حتويله من �شايف الأرباح ال�شنويـــة قبل �شريبة الدخل بن�شبة 20% كحد اعلى وذلك وفقًا لقرار 

جمل�س اإدارة ال�شركة وهو قابل للتوزيع على امل�شاهمني.

احتياطي خاص
ميثـــل ر�شيـــد هذا البند ما مت حتويله من �شايف الأرباح ال�شنويـــة قبل �شريبة الدخل بن�شبة 20% كحد اعلى وذلك وفقًا لقرار 

جمل�س اإدارة ال�شركة ملواجهة ما �شيطراأ من التزامات على ال�شركة يف امل�شتقبل تتعلق بالتو�شعات واخلطط املو�شوعة من قبل 

اإدارة ال�شركة.
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توزيعات أرباح
وافقـــت الهيئة العامـــة يف اجتماعها الذي عقد بتاريخ 8 اآذار2012 على تو�شية جمل�ـــس الإدارة بتوزيع 05ر0 دينار لكل �شهم 

مببلغ اجمايل 000ر750 دينار على امل�شاهمني وذلك عن اأرباح عام 2011.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  )10(

اإن احلركة على خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني كما يلي:

20132012
دينـــــاردينـــــار

912ر912796ر796الرصيد كما في أول كانون الثاني
-479ر254  اخملصص خالل السنة

912ر391796ر051ر1الرصيد كما في 31 كانون األول

مت حتديـــد قيمة املخ�ش�س على اأ�شا�س القيمة احلالية لقيمة الإلتزام الإجماليه بتاريخ القوائم املاليه با�شتخدام ن�شبة خ�شم 

6.5 % املماثلة لن�شبة الفائدة على ال�شندات احلكومية.

ذمم دائنة  )11(

20132012
دينـــــاردينـــــار

609ر199391ر372ذمة وزارة املالية )إيضاح 20(
-439ر151أخـرى

609ر638391ر523

أرصدة دائنة أخرى  )12(

20132012
دينـــــاردينـــــار

657ر936103ر348مخصصات متنوعة
000ر00035ر35مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

014ر22520ر16مصاريف مستحقة
671ر161158ر400
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حصة الشركة من إيراد الغاز  )13(

20132012
دينـــــاردينـــــار

975ر181ر8378ر549ر7إجمالي إيراد الغاز خالل السنة
)185ر909ر4()903ر529ر4(ينزل: استرداد تكاليف عمليات بترولية

)395ر636ر1()967ر509ر1(ينزل: حصة حكومة اململكة األردنية الهاشمية )إيضاح 1(
395ر636ر9671ر509ر1

تكاليف العمليات البترولية القابلة لالسترداد  )14(

- قامـــت جلنة اعتماد التكاليف اخلا�شعـــة ل�شرتداد كلف العمليات البرتولية وامل�شكلة من قبـــل وزير الطاقة والرثوة املعدنية 

باعتمـــاد كلـــف العمليات البرتولية للفـــرتة من اأول اأيار 2002 ولغايـــة 31 كانون الأول 2012 حيث متـــت امل�شادقة على مبلغ 

150ر270ر50 دينـــار ككلف عمليات قابلـــة لل�شرتداد، مت ا�شرتداد مبلغ 903ر529ر4 و185ر909ر4 دينار و738ر437ر5 

دينـــار و635ر538ر5 دينار و570ر769ر1 دينـــار منها خلل الأعوام 2013 و2012 و2011 و2010 و2005، على التوايل، 

وبذلك فاإن الر�شيد املدور واملوافق عليه من قبل اللجنة امل�شكلة يبلغ 119ر085ر28 دينار كما يف 31 كانون الأول 2013.

- قامـــت اللجنـــة مبراجعة كلف العمليـــات البرتولية للفرتة من اأول كانـــون الثاين 2013 ولغاية 30 حزيـــران 2013 والبالغة 

924ر302ر2 دينار هذا ومل ت�شدر اللجنة تقريرها حتى تاريخ القوائم املالية.

- مل تقـــم اللجنة مبراجعة كلـــف العمليات البرتولية للفرتة من اأول متوز ولغاية 31 كانون الأول 2013 والبالغة 134ر341ر2 

دينار.

إيرادات أخرى  )15(

20132012
دينـــــاردينـــــار

-456ر9أرباح بيع ممتلكات ومعدات
819ر79949ر48أخـرى

819ر25549ر58



شـركة البترول الوطنية
المساهمة العامة المحدودة

شـركة البترول الوطنية
المساهمة العامة المحدودة

46

مصاريف تشغيلية  )16(
20132012

اجملمـــوعحفــاراتمحطة الغاز

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

344ر396ر8841ر587ر7211ر163714ر873رواتب وأجور ومنافع أخرى
527ر918170ر157120ر7614ر116قطع غيار

756ر771569ر607640ر164457ر183استهالكات
593ر120187ر819388ر301336ر51مصاريف صيانة وتشغيل 

944ر505131ر984118ر5217ر110محروقات وكهرباء ومياه
564ر15019ر15251ر99837ر13مصاريف تأمني

063ر58737ر41339ر1744ر35أخرى
791ر512ر9352ر946ر8532ر562ر0821ر384ر1

مصاريف إدارية  )17(
20132012

دينـــــاردينـــــار

534ر269774ر872رواتب وأجور ومنافع أخرى
435ر88271ر82استهالكات

547ر48527ر37مصاريف سفر وتنقالت
259ر28731ر24استشارات

594ر87566ر70أتعاب وتنقالت أعضاء مجلس اإلدارة
293ر81042ر41مصاريف صيانة

307ر46261ر49مصاريف محروقات وسيارات
805ر13831ر30هاتف وكهرباء ومياه

325ر37417ر20قرطاسية ومطبوعات واشتراكات
781ر52619ر25رسوم ورخص وغرامات

288ر7302ر5مصاريف تأمني
797ر41158ر64أخرى

965ر204ر2491ر325ر1

ضريبة الدخل  )18(

قامـــت ال�شركـــة باحت�شاب �شريبة الدخل عن نتائج اأعمال ال�شركة لل�شنتـــني املنتهيتني يف 31 كانون الأول 2013 و2012 وفقًا 

لقانون �شريبة الدخل املوؤقت رقم )28( لعام 2009 وقانون الإمتياز رقم )1( ل�شنة 2010.

قامت ال�شركة باحل�شول على خمال�شة نهائية من دائرة �شريبة الدخل حتى عام 2012.
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وفيما يلي ملخ�س حركة خم�ش�س �شريبة الدخل:

20132012

دينـــــاردينـــــار

732ر879479ر356الرصيد كما في أول كانون الثاني

731ر679448ر349اخملصص خالل السنة

374ر2938ر2ضريبة دخل سنوات سابقة

)958ر579()736ر432(املدفوع خالل السنة

879ر115356ر276الرصيد كما في 31 كانون األول

ملخ�س ت�شوية الربح املحا�شبي مع الربح ال�شريبي:

20132012

دينـــــاردينــــار

538ر991ر1872ر715ر1الربح احملاسبي

ً -008ر616 مصاريف غير مقبولة ضريبيا

538ر991ر1952ر331ر2الربح الضريبي

15%15%نسبة ضريبة الدخل القانونية

15%20%نسبة ضريبة الدخل الفعلية

حصة السهم من ربح السنة  )19(

20132012

433ر534ر2152ر363ر1ربح السنة )دينار(

000ر000ر00015ر000ر15املتوسط املرجح لعدد االسهم )سهم(

فلس/دينـــارفلس/دينـــار

    0/169    0/091احلصة األساسية واخملفضة للسهم من ربح السنة

اإن احل�شة املخف�شة لل�شهم من ربح ال�شنة م�شاوية للح�شة الأ�شا�شية لل�شهم.
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التزامات محتملة  )20(

على ال�شركة بتاريخ القوائم املالية التزامات حمتمل اأن تطراأ تتمثل فيما يلي:

20132012

التأمني النقديالقيمةالتأمني النقديالقيمة

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

000ر00014ر000140ر00014ر140كفاالت بنكية

معامالت مع جهات ذات عالقة  )21(

متثـــل اجلهـــات ذات العلقة امل�شاهمني الرئي�شني واأع�شـــاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية العليـــا وال�شركات التي هم فيها 

م�شاهمون رئي�شيون يتم اعتماد �شيا�شات الأ�شعار وال�شروط املتعلقة بهذه املعاملت من قبل اإدارة ال�شركة.

بنود قائمة املركز املالي كما في 31 كانون األول:

ذمم مدينة - 

 20132012

دينـــاردينـــار

047ر958ر9961ر860ر1شركة توليد الكهرباء املركزية املساهمة العامة احملدودة

ذمم دائنة - 

20132012

دينـــاردينـــار

609ر199391ر372وزارة املالية

بنود قائمة الدخل الشامل للسنة املنتهية في 31 كانون األول:

20132012

دينـــاردينـــار

975ر181ر8378ر549ر7قيمة فواتير الغاز املوردة لشركة توليد الكهرباء املركزية

395ر636ر9671ر509ر1حصة حكومة اململكة األردنية الهاشمية

823ر192286ر319رواتب ومنافع اإلدارة التنفيذية العليا

594ر875101ر105مكافآت وأتعاب وتنقالت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
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القضايا المقامة على الشركة   )22(

بلغـــت قيمة الق�شايـــا املقامة على ال�شركة كما يف 31 كانون الأول 2013 مبلـــغ 000ر5 دينار )2012: 493ر4 دينار(. وترى 

اإدارة ال�شركة وم�شت�شارها القانوين اأنه لن يرتتب عليها اأية التزامات لقاء هذه الق�شايا.

احتياطيات الغـاز  )23(

بنـــاًء علـــى اأحدث درا�شة لتقدير الحتياطيـــات الغازية التي مت اإجراوؤها خلل عام 2006 من قبـــل امل�شت�شار العاملي املخت�س 

)IPR( مت تقديـــر الحتياطيـــات مبـــا يعادل 3ر102 مليار قـــدم مكعب يف نهاية عام 2006. ت�شر الدرا�شـــة اأن هنالك مبالغة 

يف التحفـــظ يف هـــذه التقديرات حيث اأنها متت يف املنطقة املحيطة بالآبـــار ومل يدخل فيها اأي تقدير للحتياطيات الغازية يف 

معظم م�شاحة احلقل.

بناءًا على نتائج الدرا�شات الداخلية التي جتريها ال�شركة ب�شورة م�شتمرة والتي مت حتديثها خلل عام 2007 والتي متت وفق 

اأكـــرث طـــرق احت�شاب الحتياطيات واقعية وحتفظًا وللآبار املنتجة فقط، فـــاإن تقديرات الحتياطي يف حدها الأدنى تبلغ 443 

مليار قدم مكعب. ومن املتوقع اأن تتغر هذه الأرقام بنتائج عمليات الإ�شتك�شاف والتقييم التي تقوم بها �شركة )bp( مبوجب 

قانون الإمتياز رقم )1( ل�شنة 2010. 

القيمة العادلة لألدوات المالية  )24(

تتمثل الأدوات املالية يف املوجودات املالية واملطلوبات املالية.

تتكون املوجودات املالية من النقد يف ال�شندوق والأر�شدة لدى البنوك، والذمم املدينة وبع�س الأر�شدة املدينة الأخرى. تتكون 

املطلوبات املالية من الذمم الدائنة وبع�س الأر�شدة الدائنة الأخرى.

اإن القيمة العادلة للأدوات املالية ل تختلف ب�شكل جوهري عن القيمة الدفرتية لهذه الأدوات.
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إدارة المخاطر  )25(

مخاطر أسعار الفائدة
ان ال�شركة معر�شة ملخاطر اأ�شعار الفائدة على موجوداتها والتي حتمل فائدة وتتمثل يف الودائع لدى البنوك.

تتمثـــل ح�شا�شية قائمـــة الدخل ال�شامل باأثر التغرات املفرت�شـــة املمكنة باأ�شعار الفوائد على ربـــح ال�شركة ل�شنة واحدة، ويتم 

احت�شابها على املوجودات واملطلوبات املالية التي حتمل �شعر فائدة متغر كما يف 31 كانون الأول.

يو�شح اجلدول التايل ح�شا�شية قائمة الدخل ال�شامل للتغرات املمكنة املعقولة على اأ�شعار الفائدة كما يف 31 كانون الأول، مع 

بقاء جميع املتغرات الأخرى املوؤثرة ثابتة.

2013-

العملـــة

الزيادة )النقص(

بسعر الفائدة 

األثر على

ربح السنة قبل

ضريبة الدخل

دينـــار)نقطة أساس(

071ر5079دينار أردني
)071ر79()50(دينار أردني

2012-

العملـــة

الزيادة )النقص(

بسعر الفائدة 

األثر على

ربح السنة قبل

ضريبة الدخل

دينـــار)نقطة أساس(

521ر5064دينار أردني
)521ر64()50(دينار أردني

مخاطر االئتمان
خماطـــر الإئتمـــان هـــي املخاطر التي قـــد تنجم عن تخلف اأو عجـــز املدينني واجلهـــات الأخرى عن الوفـــاء بالتزاماتهم جتاه 

ال�شركة.

تـــرى ال�شركة باأنهـــا لي�شت معر�شة بدرجة كبرة ملخاطر الئتمان حيث تقوم بو�شع �شقـــف ائتماين للعملء مع مراقبة الذمم 

القائمة ب�شكل م�شتمر. كما حتتفظ ال�شركة بالأر�شدة والودائع لدى موؤ�ش�شات م�شرفية رائدة.

تقوم ال�شركة ببيع كامل اإنتاجها من الغاز الطبيعي اإىل �شركة توليد الكهرباء املركزية امل�شاهمة العامة املحدودة.
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مخاطر السيولة
تعمـــل ال�شركـــة على اإدارة خماطـــر ال�شيولة وذلك عن طريـــق اإدارة املوجـــودات ملقابلة املطلوبات يف تلـــك الفرتات من خلل 

ايرادات ال�شركة.

ت�شتحق الذمم الدائنة خلل فرتة ل تتجاوز الثلثة اأ�شهر.

مخاطر العمالت
اإن معظـــم تعامـــلت ال�شركة هي بالدينـــار الأردين والدولر الأمريكي. اإن �شعر �شرف الدينـــار مربوط ب�شعر ثابت مع الدولر 

الأمريكي )1/41 دولر لكل دينار(، وبالتايل فاإن اأثر خماطر العملت غر جوهري على القوائم املالية.

إدارة رأس المال  )26(

يتمثل الهدف الرئي�شي فيما يتعلق باإدارة راأ�شمال ال�شركة بالتاأكد من املحافظة على ن�شب راأ�شمال ملئمة ب�شكل يدعم ن�شاط 

ال�شركة ويعظم حقوق امللكية.

تقـــوم ال�شركـــة باإدارة هيكلة راأ�س املال واإجراء التعديلت اللزمة عليها يف �شوء تغرات  ظروف العمل. هذا ومل تقم ال�شركة 

باأية تعديلت على الأهداف وال�شيا�شات والإجراءات املتعلقة بهيكلة راأ�س املال خلل ال�شنة احلالية وال�شنة ال�شابقة.

اإن البنـــود املت�شمنة يف هيكلة راأ�س املال تتمثل يف راأ�س املال املدفوع والحتياطي الإجباري والإحتياطي الإختياري والإحتياطي 

اخلا�ـــس والأرباح املدورة والبالـــغ جمموعها 819ر090ر24 دينار كما يف 31 كانون الأول 2013 مقابل 604ر727ر22 دينار 

كما يف 31 كانون الأول 2012. 

احداث الحقة  )27(

يف بدايـــة عـــام 2014 اعلنت �شركـــة bp باأنها مل جتد نتيجة حفر البئريـــن يف حقل الري�شة من الناحيـــة الفنية والإقت�شادية 

اهدافًا كافية للإ�شتمرار يف اتفاقية الإمتياز )اإي�شاح 1(، وقد اأبلغت �شركة bp احلكومة وال�شركة قرارها بالإن�شحاب مبوجب 

كتابها رقم PB 0004 / 2014 بتاريخ 15 كانون الثاين 2014 وت�شليم كافة العمليات البرتولية ب�شكل اآمن وفعال بالإ�شافة اىل 

كافة البيانات املتعلقة بها اىل ال�شركة. وتلتزم �شركة bp على نفقتها بالقيام باأعمال الت�شليم التي تتعلق بربنامج الإ�شتك�شاف 

والتقييم وان حتيل ح�شتها يف الإمتياز اىل ال�شركة بدون اي مقابل عمًل باأحكام املادة 3-1 من اإتفاقية تنفيذ اإمتياز الري�شة.
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معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة  )28(

فيمـــا يلـــي املعاير والتف�شـــرات والتعديلت التي مت اإ�شدارهـــا ومل ت�شبح �شارية املفعـــول حتى تاريخ اإ�شـــدار القوائم املالية 

لل�شركة. تنوي ال�شركة تطبيق هذه املعاير والتف�شرات والتعديلت عندما ت�شبح �شارية املفعول:

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

تو�شح هذه التعديلت ما ورد يف املعيار واملتعلقة بوجود حق قانوين ملزم باإجراء التقا�س، تو�شح التعديلت اأي�شًا تطبيق اآلية 

التقا�ـــس لأنظمـــة الت�شوية ح�شب معيار املحا�شبـــة الدويل رقم 32 )على �شبيل املثال - اأنظمـــة الت�شوية املركزية( والتي تطبق 

اآليات الت�شوية الإجمالية التي ل حتدث جميعًا بنف�س الوقت. ل يتوقع اأن توؤثر هذه التعديلت على املركز املايل اأو الأداء املايل 

لل�شركة. ينبغي تطبيق هذه التعديلت للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد اأول كانون الثاين 2014.

تعديـــالت على معيـــار التقارير الماليـــة الدولي رقم )10( ومعيـــار التقارير 
المالية الدولي رقم )12( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )27(.

ت�شتثنـــي هـــذه التعديلت املن�شاآت التـــي ينطبق عليها تعريـــف من�شاأة ا�شتثمار ح�شـــب معيار التقارير الـــدويل رقم )10( من 

متطلبـــات التوحيـــد مع ال�شركات الم، حيث يتوجـــب على ال�شركات ت�شجيـــل ال�شركات التابعة لها بالقيمـــة العادلة من خلل 

الأربـــاح واخل�شائـــر. من املتوقع اأن ل يكون لهذا التعديل اأثر على القوائم املالية. هذه التعديلت يجب اأن تطبق للفرتات املالية 

التي تبداأ يف اأو بعد اأول كانون الثاين 2014.
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