اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2013

شـركة البترول الوطنية
التقرير السنوي 2013

حضرة صاحب الجاللة الهاشمية
الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين المعظم

صاحب السمو الملكي
األمير حسين بن عبداهلل ولي العهد المعظم
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المساهمة العامة
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قائمة المحتويات
املو�ضوع
جمل�س الإدارة
الهيكل التنظيمي ل�شركة البرتول الوطنية
كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
تقرير جمل�س الإدارة عن عام 2013
خطة العمل امل�ستقبلية لعام 2014
التطورات امل�ستقبلية الهامة
�إي�ضاحات خا�صة مبتطلبات تعليمات الإف�صاح
�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة ونبذة عن كل منهم
�أ�سماء ورتب �أ�شخا�ص الإدارة العليا ونبذة عن كل منهم
ال�سل�سلة الزمنية للأرباح
م�س�ؤولية جمل�س الإدارة عن �إعداد البيانات املالية وا�ستمرارية ال�شركة
تطبيق القواعد الإر�شادية لدليل حوكمة ال�شركات املدرجة يف بور�صة عمان
نتائج الأعمال واملركز املايل لل�شركة
تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني
القوائم املالية كما يف  31كانون الأول 2013
�إي�ضاحات حول القوائم املالية  31كانون الأول 2013
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مجلس اإلدارة
يت�شكل جمل�س �إدارة ال�شركـ ــة من �سبعــة �أع�ضــاء ميثلون �أ�سهم وزارة املـ ــالية  /الأردن وهم ال�س ــادة:

الدكتور عبد الرزاق الن�سور
رئي�س جمل�س الإدارة

الدكتور مو�سى الزيود
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

الأ�ستاذ حت�سني القطاونة
ع�ضو جمل�س �إدارة

الأ�ستاذ مروان القطي�شات
ع�ضو جمل�س �إدارة

الأ�ستاذ ابراهيم الدويري
ع�ضو جمل�س �إدارة

املهند�س ن�ضال جربي
ع�ضو جمل�س �إدارة

املهند�س مروان البقاعني
ع�ضو جمل�س �إدارة

املدير العام
املهندس عثمان عكاشة
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ﺷـﺮﻛﺔ
اﻟﺒﺘﺮولالمحدودة
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
ال�سادة امل�ساهمني الكرام،،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
ي�سع���دين �أن �أتق���دم �إليك���م بتقرير جمل����س الإدارة مت�ضمن ًا �أه���م ن�شاطات ال�شركة ونتائ���ج �أعمالها
والقوائ���م املالي���ة التي تتكون م���ن قائمة املركز املايل كم���ا يف  31كان���ون الأول  2013وقائمة الدخل
ال�شام���ل وقائمة التغ�ي�رات يف حقوق امللكية وقائمة التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية بتاريخ  31كانون
الأول .2013
ا�ستم���رت ال�شركة خالل هذا العام وهو الع���ام الرابع منذ �صدور قانون ت�صديق اتفاقية االمتياز رقم
( )1ل�سن���ة  2010ومرحل���ة اال�ستك�ش���اف والتقييم بالقي���ام مبهامها الرئي�سي���ة يف �أعمال ال�صيانة
والت�شغي���ل وحتفي���ز الآبار املنتج���ة يف حقل الري�ش���ة بالإ�ضافة �إىل الدرا�س���ات املختلفة ح�سب اخلطة
املقرة ويف حدود الأعمال املنوطة بال�شركة وفق ًا لالتفاقيات امللحقة باتفاقية تعديل االمتياز وذلك من
�أجل املحافظة على م�ستويات الإنتاج لت�شغيل توربينني غازيني لدى �شركة توليد الكهرباء املركزية.
قام���ت �شرك���ة الب�ت�رول الوطنية بالتن�سي���ق والتع ــاون مع �شرك���ة  bpومبواكبة تنفي���ذ �أعمالها خالل
ال�سن���ة الرابعة من املرحلة الأوىل لال�ستك�ش���اف والتقييم والتي مت متديدها لل�سنه اخلام�سة يف العام
2014م .مبوافق���ة �شركة البرتول الوطني���ة واحلكومة لتقوم ب�إ�ستكمال �أعم���ال الأ�ستك�شاف العميقة
ودع���م م�شاري���ع �شركة الب�ت�رول الوطنية يف �إ�ص�ل�اح خطوط �أنابيب نق���ل الغاز و�إدام���ة ال�ضاغطات
الغازي���ة .وق���د ا�ستكملت �شرك���ة  bpخالل الع���ام  2013تنفيذ خط���ة عملها والت���ي �شملت معاجلة
وتف�سري امل�سـوحات الزلزالية ثالثية الأبعـاد وم�سـاحتها  5000كـم 2وحفر البئر الأوىل والثانية وعقد
ور�شات عمل مل�ساعدة �شركة البرتول الوطنية يف ا�ستخدام و�سائل متعددة للمحافظة على �إنتاج الآبار
وتدريب العاملني على تطبيق املعايري املتبعة يف �شركة  bpمبو�ضوع ال�سالمة العامة والبيئة .HSSE
ويف تط���ور الح���ق فق���د �أعلنت �شرك���ة  bpيف مطلع العام احل���ايل ب�أنها مل جتد نتيج���ة حفر البئرين
م���ن الناحية الفنية والإقت�صادي���ة �أهداف ًا كافية للإ�ستمرار يف الأمتي���از ،و�أعلمت احلكومة وال�شركة
بقراره���ا الإن�سحاب وت�سليم كافة العمليات البرتولية ب�شكل �آم���ن وفعال بالإ�ضافة اىل كافة البيانات
املتعلقة بها اىل �شركة البرتول الوطنية .وتلتزم �شركة  bpعلى نفقتها بالقيام ب�أعمال الت�سليم التى
تتعلق بربنامج الأ�ستك�شاف والتقييم و�أن حتيل ح�صتها يف الإمتياز اىل �شركة البرتول الوطنية بدون
�أي مقابل.
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اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌ

وق���د ا�ستمرت �شرك���ة البرتول الوطنية ب�إنتاج الغاز خالل ع���ام  ،2013بالرغم من التحديات الفنية
والتقني���ة الت���ي واجهته���ا ،حيث بل���غ الإنت���اج ( )5.332بليون قدم مكع���ب مقارن ًة مع �إنت���اج مقداره
( )5.780بلي���ون ق���دم مكع���ب يف ع���ام � ،2012أي بانخفا�ض مق���داره ( )0.448بليون قدم مكعب
بن�سب���ة ( .%)7.75وقد بلغ �إيراد الغاز خالل العام  2013ما مقداره ( )7,549,837دينار �أردين
مقارنـ���ة مـع مبلـ���غ ( )8,181,975دينار اردين لع���ام � ،2012أي بانخفا�ض مق���داره ()632,138
دين ـ ـ���ار اردين وقد بلغت ح�صة احلكومة من �إي���راد الغ ــاز مبلغ ( )1,509,967دينار �أردين وبن�سبة
 %50م���ن �صايف الإيراد بعد قي���ام �شركة البرتول الوطنية بح�سم ما ن�سبته  % 60من �إجمايل �إيراد
الغ���از املنتج لغر�ض ا�سرتداد جمي���ع التكاليف والنفقات املتكبدة فيما يتعلق بالعمليات البرتولية ذات
ال�صلة بالإنتاج احلايل وفق ًا التفاقية االمتياز.
وحقق���ت �شرك���ة البرتول الوطني���ة ربحـ ـ ـ ًا قبل �ضريب���ة الدخل مق���داره ( )1,715,187دينار �أردين
لل�سن���ة املنتهية يف  31كـ ـ ــانون الأول  2013مقارن ًة بربح مق���داره ( )2,991,538دينار �أردين لعام
 2012وبل���غ �صـ ــايف الأرب ــاح بعد خم�ص�ص ــات �ضريبة الدخل ( )1,363,215دينـ ــار �أردين وبواقع
( )0.091دين ـ ـ���ار �أردين ح�ص ـ ـ ـ���ة ال�سهم الواح���د من �صـ ــايف الإرباح كمـ ـ���ا ارتفعت حقوق امللكيــة
لتبلغ ( )24,090,819دينار �أردين ،وجمموع املوجودات ( )26,342,124دينار �أردين.
و�إين لعل���ى ثقة ب����أن تنفيذ برنامج العمل بع���د �إن�سحاب ال�شريك الإ�سرتاتيج���ي �سريكز على التعرف
ب�ش���كل �أو�ض���ح على خ�صو�صية حقل الري�شة وتطوير الإنتاج منه �إبتداء ًا بحفر البئر الأوىل لل�شركة يف
ع���ام 2014م الذي �سيكون يف حالة جناحه خطوة مهمة لتحقيق �أهداف خطة احلكومة للو�صول �إىل
االكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والت�صدير �إىل الأ�سواق العاملية.
وم���ن ناحية �أخرى ف�إن ال�شركة ب�صدد ا�ستكم���ال الإجراءات الت�شريعية والقانونية بخ�صو�ص اتفاقية
امل�شارك���ة يف الإنت���اج مع �سلطة امل�ص���ادر الطبيعية حول منطقة �شرق ال�صف���اوي ،والبحث عن فر�ص
ا�ستثماري���ة داخل و خ���ارج الأردن موظف ًة جمي���ع �إمكانياتها لإجناح هذا التوج���ه ال�سيما وان جمل�س
ال���وزراء املوق���ر قد وافق عل���ى ادراج م�شاريع ال�شرك���ة الر�أ�سمالي���ة العادة ت�أهيل حف���ارات ال�شركة
وفق���ا للمعاي�ي�ر العاملية والدخ���ول لإ�ستك�شاف منطقة �ش���رق ال�صفاوي من املنح���ة اخلليجية وكذلك
فق���د ا�ستعدت �شركة  bpللإ�ستمرار يف دعم م�شاريع ال�شرك���ة لإدامة الإنتاج ومت ر�صد املخ�ص�صات
الالزمة لذلك يف موازنة عام .2014

حققت شركة
البترول

ً
ربحـــــا
الوطنية
قبل ضريبة

الدخل مقداره
()1,715,187

دينار أردني

للسنة المنتهية
في  31كـانون

األول 2013

ويف اخلت���ام� ،أرجو �أن �أتقدم بال�شك���ر والتقدير لزمالئي �أع�ضاء جمل����س الإدارة والإدارة التنفيذية،
وكاف���ة العامل�ي�ن يف ال�شركة على مـ ـ ـ ــا بذلوه من جهد م�ستمر للو�صول �إىل الغايات املن�شودة ،وتطوير
�أعمال ال�شركة ،ولنا كبري الأمل يف ا�ستمرار هذا اجلهد املثمر �إن �شاء اهلل.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

الدكتور عبد الرزاق الن�سور
رئي�س جمل�س الإدارة
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تقرير مجلس اإلدارة
ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام،،
ي�سر جمل�س الإدارة �أن يقدم لكم تقريره ال�سنوي ال�سابع ع�شر والذي يت�ضمن �أهم ن�شاطات ال�شركة
و�إجنازاتها لغاية  31كانون الأول � ،2013إىل جانب خطة العمل وامل�شاريع امل�ستقبلية والقوائم املالية
الت���ي تتك���ون من قائم���ة املركز املايل كما يف  31كان���ون الأول  2013وقائمة الدخ���ل ال�شامل وقائمة
التغريات يف حقوق امللكية وقائمة التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية بتاريخ  31كانون الأول .2013

نبذة عن الوضع الحالي للشركة:
ت�أ�س�س���ت �شركة البرتول الوطنية يف حزيران عام  1995ويبلغ ر�أ�سمالها احلايل ( )15مليون دينار،
وقد وقعت ال�شركة مع احلكومة يف عام  1996اتفاقية امتياز الري�شة ملدة خم�سني عام ًا قابلة للتمديد.
وق���د مت تعديل االتفاقية املذكورة بتاري���خ  2002/5/1مبوجب القانون امل�ؤقت رقم  15ل�سنة .2002
وبع���د الإتفاق مع �شرك���ة  bpفقد مت �إ�صدار القانون رقم ( )1ل�سن���ة ( 2010قانون ت�صديق اتفاقية
الإمتي���از املعقودة بني حكوم���ة اململكة الأردنية الها�شمي���ة و�شركة البرتول الوطني���ة امل�ساهمة العامة
املح���دودة وبي بيه اك�سبلوري�ش���ن �أوبريتنج كومباين ملت���د) واالتفاقيات امللحقة ب���ه واملالحق املرفقة
باالتفاقية املعدلة لإتفاقية االمتياز املوقعة بتاريخ  2009/10/25واملالحق املرفقة بها وهي اتفاقية
حوال���ة احل�صة واتفاقية الت�شغيل واتفاقية التنفيذ .وتقع منطقة االمتياز يف �شمال �شرق اململكة على
احل���دود العراقية ،وتبلغ م�ساحته���ا حوايل �سبعة �آالف و�ستماية كيلومرت مرب���ع ،ويغطي حقل الري�شة
الغـ ـ ــازي حوايل �ألف وخم�سماية كيلومرت مربع من م�ساحة منطقة االمتي ـ ــاز وو�صل حجم اال�ستثمار
الر�أ�سمايل لل�شركة يف حقل الري�شة �إىل ( )52مليون دينار �أردين تقريب ًا.

حق االمتياز:
متن���ح اتفاقي���ة االمتي���از �شركة البرتول الوطني���ة و�شركة  bpح���ق ا�ستك�شاف و�إنت���اج البرتول �ضمن
منطق���ة االمتي���از و القيام بالعملي���ات البرتولية وي�شمل ذل���ك عمليات اال�ستك�ش���اف والتطوير للنفط
والغ���از الطبيعي �ضمن منطقة االمتياز �إىل جانب �إنت���اج وت�سويق ونقل الغاز والنفط امل�ستخرج داخل
اململكة وخارجها.
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غايات الشركة:
م���ن �أهم غايات �شركة البرتول الوطنية التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي و�أية مواد هيدروكربونية
�أخ���رى وجتمي���ع ومعاجل���ة وتخزين جمي���ع امل���واد الهيدروكربوني���ة و�إقام���ة و�إدارة وا�ستثم���ار موانئ
متخ�ص�ص���ة لتخزي���ن ونقل ومبادل���ة النفط والغ���از وم�شتقاتهما وامت�ل�اك و�سائط النق���ل الالزمة،
واالجت���ار بالبرتول اخل���ام وم�شتقاته داخل اململكة الأردنية الها�شمي���ة وخارجها وامل�ساهمة يف �إن�شاء
�صناع���ات ذات عالقة والقيام بجميع �أعمال احلف���ر و�إن�شاء مراكز ال�صيانة والفح�ص وتقدمي جميع
�أنواع اخلدمات امل�ساندة لأعمال احلفر.

اتفاقية تزويد الغاز:
تق���وم �شركة الب�ت�رول الوطنية ببيع كامل �إنتاجها من الغاز الطبيع���ي امل�ستخرج من حقل الري�شة �إىل
�شرك���ة توليد الكهرباء املركزية مبوجب اتفاقية تزويد الغ���از وح�سب الأ�سعار التي يتم حتديدها من
قبل جمل�س الوزراء وبلغ معدّل �إنتاج �شركة البرتول الوطنية اليومي من الغاز ( )14,610مليون قدم
مكعب خالل عام .2013
ويحت���وي الغاز املنتج من حقل الري�شة على ما ن�سبته( )%91من غاز امليثان ويتم ا�ستخدامه لتوليد
الطاق���ة الكهربائي���ة بوا�سطة التوربين���ات الغازية العائ���دة ل�شركة توليد الكهرب���اء املركزية يف موقع
الري�شة.

أهم نشاطات الشركة وإنجازاتها:
ا�ستم���رت ال�شرك���ة خالل هذا العام ،وه���و العام الرابع منذ �ص���دور قانون ت�صدي���ق اتفاقية االمتياز
رق���م ( )1ل�سن���ة  2010ومرحلة اال�ستك�شاف والتقييم بالقيام مبهامها الرئي�سية يف �أعمال ال�صيانة
والت�شغي���ل وحتفي���ز الآبار املنتج���ة يف حقل الري�ش���ة بالإ�ضافة �إىل الدرا�س���ات املختلفة ح�سب اخلطة
املقرة ويف حدود الأعمال املنوطة بال�شركة وفق ًا لالتفاقيات امللحقة باتفاقية تعديل االمتياز وجنحت
يف املحافظ���ة عل���ى م�ستوى كميات الغاز املنتجة من الآبار لت�شغي���ل توربينني غازيني لدى �شركة توليد
الكهرباء املركزية.

بالرغم من

التحديات الفنية
والتقنية التي

واجهتها الشركة

فقد استمرت
شركة البترول

الوطنية بإنتاج

الغاز خالل عام
2013

وبالرغ���م من التحديات الفنية والتقنية الت���ي واجهتها ال�شركة فقد ا�ستمرت �شركة البرتول الوطنية
ب�إنتاج الغاز خالل عام  ،2013حيث بلغ الإنتاج ( )5.332بليون قدم مكعب مقارن ًة مع �إنتاج مقداره
( )5.780بلي���ون ق���دم مكع���ب يف ع���ام � ،2012أي بانخفا�ض مق���داره ( )0.448بليون قدم مكعب
بن�سب���ة ( .%)7.75وق���د بلغ �إيراد الغاز خالل العام  2013ما مقداره ( )7,549,837دينار �أردين
مقارنـ���ة مـع مبلـ���غ ( )8,181,975دينار اردين لع���ام � ،2012أي بانخفا�ض مق���داره ()632,138
دين ـ ـ���ار اردين وقد بلغت ح�صة احلكومة من �إيراد الغ ــاز مبلغ ( )1,509,967دينار �أردين وبن�سبة
 %50م���ن �صايف الإيراد بعد قي���ام �شركة البرتول الوطنية بح�سم ما ن�سبته  % 60من �إجمايل �إيراد
الغ���از املنتج لغر�ض ا�سرتداد جمي���ع التكاليف والنفقات املتكبدة فيما يتعلق بالعمليات البرتولية ذات
ال�صلة بالإنتاج احلايل وفق ًا التفاقية االمتياز.
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وحقق���ت �شرك���ة البرتول الوطني���ة ربحـ ـ ـ ًا قبل �ضريب���ة الدخل مق���داره ( )1,715,187دينار �أردين
لل�سن���ة املنتهية يف  31كـ ـ ــانون الأول  2013مقارن ًة بربح مق���داره ( )2,991,538دينار �أردين لعام
 2012وبل���غ �صـ ــايف الأرب ــاح بعد خم�ص�ص ــات �ضريبة الدخل ( )1,363,215دينـ ــار �أردين وبواقع
( )0.091دين ـ ـ���ار �أردين ح�ص ـ ـ ـ���ة ال�سهم الواح���د من �صـ ــايف الإرباح كمـ ـ���ا ارتفعت حقوق امللكيــة
لتبلغ ( )24,090,819دينار �أردين ،وجمموع املوجودات ( )26,342,124دينار �أردين.

أعلمت شركة
 bpالحكومة

والشركة بقرارها
اإلنسحاب

وتسليم كافة
العمليات
البترولية

باإلضافة الى

كافة البيانات
المتعلقة بها
الى شركة

البترول الوطنية
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وقام���ت �شرك���ة البرتول الوطني���ة بالتن�سيق والتع ــاون م���ع �شركة  bpومبواكبة تنفي���ذ �أعمالها خالل
ال�سن���ة الرابعة من املرحلة الأوىل لال�ستك�ش���اف والتقييم والتي مت متديدها لل�سنه اخلام�سة يف العام
2014م .مبوافق���ة �شركة البرتول الوطني���ة واحلكومة لتقوم ب�إ�ستكمال �أعم���ال الأ�ستك�شاف العميقة
ودع���م م�شاري���ع �شركة الب�ت�رول الوطنية يف �إ�ص�ل�اح خطوط �أنابيب نق���ل الغاز و�إدام���ة ال�ضاغطات
الغازي���ة .وق���د ا�ستكملت �شرك���ة  bpخالل الع���ام  2013تنفيذ خط���ة عملها والت���ي �شملت معاجلة
وتف�سري امل�سـوحات الزلزالية ثالثية الأبعـاد وم�سـاحتها  5000كـم 2وحفر البئر الأوىل والثانية وعقد
ور�شات عمل مل�ساعدة �شركة البرتول الوطنية يف ا�ستخدام و�سائل متعددة للمحافظة على �إنتاج الآبار
وتدريب العاملني على تطبيق املعايري املتبعة يف �شركة  bpمبو�ضوع ال�سالمة العامة والبيئة .HSSE
ويف تط���ور الح���ق فق���د �أعلنت �شرك���ة  bpيف مطلع العام احل���ايل ب�أنها مل جتد نتيج���ة حفر البئرين
م���ن الناحية الفنية والإقت�صادي���ة �أهداف ًا كافية للإ�ستمرار يف الأمتي���از ،و�أعلمت احلكومة وال�شركة
بقراره���ا الإن�سحاب وت�سليم كافة العمليات البرتولية ب�شكل �آم���ن وفعال بالإ�ضافة اىل كافة البيانات
املتعلقة بها اىل �شركة البرتول الوطنية .وتلتزم �شركة  bpعلى نفقتها بالقيام ب�أعمال الت�سليم التى
تتعلق بربنامج الأ�ستك�شاف والتقييم و�أن حتيل ح�صتها يف الإمتياز اىل �شركة البرتول الوطنية بدون
�أي مقابل.
ه���ذا و�ست�ستمر �شركة الب�ت�رول الوطنية خالل مرحلة اال�ستك�شاف والتقيي���م بالعمل يف حقل الري�شة
كم�ش ّغل ح�صري لأعمال الإنتاج و�إدارة احلقل واالحتفاظ ب�إنتاج الغاز ولغاية ( )50مليون قدم مكعب
يومي��� ًا وهي �أق�صى طاقة للمن�ش����آت القائمة ،بحيث تتقا�سم �شركة الب�ت�رول الوطنية عوائد بيع الغاز
منا�صفة ً مع احلكومة يف هذه املرحلة بعد ا�سرتداد ال�شركة لكلف العمليات البرتولية.
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خطة العمل المستقبلية لعام 2014
يعت�ب�ر عام  2014العام اخلام�س والأخري من مرحلة الإ�ستك�شاف والتقييم مبوجب �إتفاقية ال�شراكة
م���ع �شرك���ة  bpوالتي مت العمل بها منذ مطلع ع���ام  2010مدتها (� )5-3سن���وات حيث مت التمديد
ل�شرك���ة  bpل�سنة خام�سة مبوافقة �شركة البرتول الوطني���ة واحلكومة ،وبنا ًء على ذلك تعمل ال�شركة
عل���ى تنفيذ خط���ة العمل لتحقي���ق الأهداف الت���ي وردت �ضمن خط���ة العمل امل�ستقبلي���ة لعام 2014
واملكملة للخطة الإ�سرتاتيجية على النحو التايل:
�أ -الإ�ستغ�ل�ال الأمث���ل لإع���ادة ت�أهيل موج���ودات ال�شركة و�إمكاناتها (�صيان���ة احلفارات واملعدات
الالزمة لت�شغيلها وت�أهيل امل�شغل و�/أوالإ�ستثمار بها) من خالل املنحة اخلليجية.
ب -اال�ستثمار يف ا�ستك�شاف منطقة �شرق ال�صفاوي من خالل املنحة اخلليجية.
ج -البح���ث ع���ن فر�ص �إ�ستثماري���ة و�شراكات ا�سرتاتيجي���ة يف جمال الإ�ستك�ش���اف وتطوير احلقول
داخل الأردن وخارجه ،حيث �أن ال�شركة �ستكون جاهزة للتقدم اىل فر�ص قد تظهر لإ�ستك�شاف
وتطوير مناطق مفتوحة من خالل م�شاركات مع ال�شركات العاملية.
د -املحافظ���ة عل���ى معدل �إنتاج حوايل  14.5مليون قدم مكعب يومي��� ًا وملدة  330يوم عمل �إ�ضافة
اىل كمي���ة الزيادة املتوقعة واملقدرة بحوايل  3مليون قدم مكعب يومي ًا بعد تغيري �أنابيب الإنتاج
و� /أو حفر بئر �إ�ستك�شافية جديدة.
ه���ـ -تعزي���ز الق���درات امل�ؤ�س�سية لل�شركة ورفع كف���اءة الكادر وت�أهيل كوادر جدي���دة وكذلك تطوير
احلواف���ز املادية واملعنوية للمحافظة على ال���كادر �سعيا للحد من الهجرة للخارج يف ظل الطلب
املتزايد عليها يف ال�صناعة البرتولية.
و -تطوير نظم ال�صحة وال�سالمة العامة والأمن والبيئة يف ال�شركة.
ز -تطوير نظام املعلوماتية (بنك املعلومات) لت�سهيل انتقال املعلومات واملحافظه عليها..
ح -الو�ص���ول اىل �سع���ر ع���ادل لبيع الغاز خالل ال�سن���ة اخلام�سة من مرحل���ة اال�ستك�شاف والتقييم
لتح�سني موقف ال�شركة املايل.
ط -التوظي���ف الأمث���ل للدعم ال���ذي التزمت ب���ه �شركة  bpال�ص�ل�اح خطوط الأنابي���ب وا�ستبدال
ال�ضاغطات.
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ولتحقيق هذه األهداف فسيتم العمل وفق الخطوط العامة
التالية:
 - 1اال�ستم���رار باحلف���اظ على كفاءة عمل حمطات الإنتاج وال�ضواغ���ط الغازية وخطوط النقل من
خالل برامج ال�صيانة الدورية والوقائية.
 - 2عم���ل ا�صالح وت�أهيل حلفارة عمره لكي تتمكن من القي���ام ب�أعمال الإ�صالح والإكمال وتنظيف
الآبار املنتجة باحلقل و�صيانة وقائية حلفارتي جر�ش ورم.
�	- 3إجراء �أعمال الإ�صالح وال�صيانة الالزمة لثالثة �آبار منتجة يف حقل الري�شة.
 - 4تنظيف الآبار املنتجة يف حقل الري�شة وعددها  13بئر ًا.
 - 5حفر بئر ًا جديدة يف �إمتياز الري�شة.
 - 6تدريب وت�أهيل الكادر الفني من خالل برنامج تعزيز القدرات امل�ؤ�س�سية وم�صادر �شركة .bp
� - 7صيان���ة وتاهيل حفارتي جر����ش ورم لت�شغيلها يف امتياز الري�شة و�ش���رق ال�صفاوي والبحث عن
فر�ص ا�ستثمارية.
 - 8ت�أجري ما �أمكن من معدات وخدمات وخربات لل�شركات البرتولية العاملية العاملة يف الأردن.
 - 9درا�سة و تقييم رقع ا�ستك�شافية جديدة داخل وخارج اململكة ابتداء مبنطقة ال�سرحان.
 - 10حتدي���ث املختربات اجليولوجية والأجهزة واملعدات والتقنيات والربامج املحو�سبة جلميع دوائر
ال�شركة.
 - 11ربط الإنتاج اجلديد املتوقع من نتائج حفر �آبار جديدة بعد ان�سحاب �شركة . bp

التطورات المستقبلية الهامة
•
•
•
•
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ق���رر جمل����س الإدارة �إعتماد اخلط���ة الأ�سرتاتيجية لأعمال ال�شركة خ�ل�ال الأعوام (-2012
 )2014والتي مبوجبها تقوم ال�شركة ب�صيانة وت�أهيل احلفارات وفق املعايري العاملية.
الدخول يف م�شاريع ا�ستك�شاف �شرق ال�صفاوي.
البحث عن فر�ص ا�ستثمارية و�شركات ا�سرتاتيجية داخل الأردن وخارجه.
اعالن �شركة  bpبقرارها الإن�سحاب من امتياز الري�شة.
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إيضاحات خاصة بمتطلبات تعليمات اإلفصاح
مدققو احل�سابات
مدقق���و ح�سابات ال�شركة لع���ام  2013ال�سادة �آرن�ست ويونغ ،وقد كان���ت �أتعابهم ( ) 11,000دينار
�أردين.
امل�ساهمون الذين ميلكون  % 5ف�أكرث من ر�أ�سمال ال�شركة
وزارة املالية – الأردن (� )14,987,890سهم  /دينار متثل  % 99.9من ر�أ�س املال.
التربع ــات
بلغت التربعات لنقابة العاملني يف البرتول ( )1,500دينار �أردين.
املكافات والبدالت املدفوعة لرئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة خالل عام :2013
بدل �أتعاب
رئي�س جمل�س
االدارة

تنقالت
جمل�س
االدارة

بدل
مكافات
اللجان

نفقات �سفر
وانتقال
خارج اململكة

املجموع

18,000

6,000

-

-

24,000

1,680

-

6,000

1,800

-

7,800

546

عطوفة �أ .حت�سني جمري حممد القطاونة

-

6,000

2,550

-

8,550

599

عطوفة �أ .مروان حممد علي القطي�شات

-

6,000

975

-

6,975

488

عطوفة م .ن�ضال حممد وليد جربي

-

6,000

1,875

-

7,875

551

عطوف���ة ال�سي���د ابراهي���م حمم���د احلم���د
الدويري

-

6,000

1,200

-

7,200

504

عطوفة م .مروان مرتي �سلمان البقاعني

-

6,000

2,475

-

8,475

593

18,000

42,000

10,875

-

70,875

4,961

رئي�س و�أع�ضاء جمل�س االدارة
معايل د.عبدالرزاق عبد القا�سم الن�سور
رئي�س جمل�س االدارة
عطوفة د .مو�سى علي احلمدان الزيود
نائب رئي�س جمل�س االدارة

جمم���وع مكاف���ات وب���دل تنق�ل�ات رئي����س
و�أع�ضاء جمل�س االدارة

اقتطاع
�ضريبة
الدخل

بلغت اجتماعات جمل�س الإدارة خالل عام  13( 2013اجتماع ًا).

17

شـركة البترول الوطنية

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺷـﺮﻛﺔ
اﻟﺒﺘﺮولالمحدودة
المساهمة العامة
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

الموظفون
بـ ـل���غ عدد املوظف�ي�ن وامل�ستخدميـ���ن يف ال�شركـ ـ ــة يف ع ـ ـ���ام  )152( 2013موظف ـ ـ��� ًا وم�ستخدمـ ـ ـ ًا
( )2012 :154موزعني ح�سب اخت�صا�صهم ومواقع عملهم على النحو التايل:
الدوائر

جامعي

دبلوم

�أخرى

املجموع

الإدارة العليا وامل�ست�شارون
دائرة التخطيط والدرا�سات والت�سويق
دائرة اال�ستك�شاف
دائرة احلفر
دائرة املكامن والإنتاج
الدائرة املالية والإدارية
دائرة اللوازم وامل�ستودعات
دائرة التدقيق
وحدات ادارية(�سالمة عامة ومعلوماتية)
املجموع

2

-

-

2

2

-

-

2

7

1

-

8

6

14

31

51

6

14

16

36

9

3

8

20

4

6

18

28

2

-

-

2

3

-

-

3

41

38

73

152

التدريب وتنمية القوى البشرية:
حر�صت ال�شركة على تطوير الأداء الفني والإداري ملوظفيها ورفع كفاءاتهم من خالل دورات تدريبية
وم�ؤمترات وور�شات عمل متخ�ص�صة داخل الأردن وخارجه.

التدريب داخل األردن وخارجه:
ا�ستمرت ال�شرك ـ ــة بتدريب وتـ ـ ـ�أهيل عدد من موظفي ال�شركـ ــة يف املجاالت التالية:
 .1دورات ال�سالمة العامة  4موظفني
 .2دورات فنية
 18موظف ًا
 3موظفني
 .3دورات �إدارية
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أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذه عن كل منهم
د.عبد الرزاق عبد القاسم النسور
املن�صب :رئي�س جمل�س الإدارة
تاريخ الع�ضوية 2012/9/18 :م
تاريخ امليالد1943 :م
ال�شهادة العلمية :بكالوريو�س طب وجراحة.
اخلربات العملية :وزير �سابق (اال�شغال العامة واال�سكان)

أ.ابراهيم محمد الدويري
املن�صب :ع�ضو جمل�س الإدارة
تاريخ الع�ضوية 2012/10/4 :م
تاريخ امليالد1946 :م
ال�شهادة العلمية :ماج�ستري �إدارة �أعمال 1984م
اخلربات العملية :قطاع عام وخا�ص

د .موسى الزيود
املن�صب :نائب رئي�س جمل�س االدارة
تاريخ الع�ضوية 2012/10/4 :م
تاريخ امليالد1955 :م
ال�شهادة العلمية :دكتوراه هند�سة برتوكيماوية.
اخلربات العملية :مدير عام �سلطة امل�صادر الطبيعية.

م.نضال محمد جبري
املن�صب :ع�ضو جمل�س االدارة
تاريخ الع�ضوية 2012/9/18 :م
تاريخ امليالد 1959 :م
ال�شهادة العلمية :ماج�ستري هند�سة مدنية
اخلربات العملية :قطاع خا�ص

أ.تحسين مجير محمد القطاونة
املن�صب :ع�ضو جمل�س الإدارة
تاريخ الع�ضوية 2010/1/1 :م
تاريخ امليالد1956 :م
ال�شهادة العلمية :ماج�ستري قانون 1985م
اخلربات العملية :قطاع عام  /خا�ص (االمارات)

م.مروان متري البقاعين
املن�صب :ع�ضو جمل�س االدارة
تاريخ الع�ضوية2012/10/4 :م
تاريخ امليالد1966 :م
ال�شهادة العلمية :بكالوريو�س هند�سة ميكانيكية 1988م
اخلربات العملية :قطاع عام

أ .مروان محمد علي القطيشات
املن�صب :ع�ضو جمل�س الإدارة
تاريخ الع�ضوية 2010/12/6 :م
تاريخ امليالد 1952 :م
ال�شهادة العلمية :بكالوريو�س حقوق و�إجازة باملحاماة
اخلربات العملية :قطاع عام
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أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا ونبذه عن كل منهم
م.عثمان أحمد عبد القادر عكاشة
املن�صب :مدير عام
تاريخ التعيني1997/1/8 :م
تاريخ امليالد1950 :م
ال�شهادة العلمية :ماج�ستري هند�سة – جيوفيزياء 1974م
اخلربات العملية :قطاع عام

د.عبد الرحمن حسن عبد القادر قطيشات
املن�صب :مدير اال�ستك�شاف
تاريخ التعيني1997/1/8 :م
تاريخ امليالد 1955 :م
ال�شهادة العلمية :دكتوراه يف هند�سة البرتول
اخلربات العملية :قطاع عام

أ.عبد الرحمن هاشم عبد الكريم أبو نوار أ .يونس مفلح محمد الروسان
املن�صب :مدير اللوازم وامل�ستودعات
املن�صب :مدير مايل و�إداري
تاريخ التعيني1996/10/1 :م
تاريخ التعيني1998/8/1 :م
تاريخ امليالد1955 :م
تاريخ امليالد1953 :م
ال�شهادة العلمية :بكالوريو�س حما�سبة 1978م
ال�شهادة العلمية :بكالوريو�س حما�سبة 1975م
اخلربات العملية :قطاع خا�ص
اخلربات العملية :قطاع خا�ص

20

ج.نبيل سلطي صليبا الربضي
املن�صب :مدير الدرا�سات والتخطيط والت�سويق
تاريخ التعيني1996/7/2 :م
تاريخ امليالد1955 :م
ال�شهادة العلمية :بكالوريو�س جيولوجيا 1978م
اخلربات العملية :قطاع عام

م .محمد خليل عارف كوكش
املن�صب :م�ست�شار ل�ش�ؤون احلفر
تاريخ التعيني2013/8/1 :م
تاريخ امليالد 1950 :م
ال�شهادة العلمية :بكالوريو�س هند�سة برتول 1975م.
اخلربات العملية :قطاع عام

أ .مهند محمود سطعان الحسن
املن�صب :مدير التدقيق
تاريخ التعيني1996/8/1 :م
تاريخ امليالد1969 :م
ال�شهادة العلمية :بكالوريو�س حما�سبة 1991م.
اخلربات العملية :قطاع خا�ص

ج .محمد سالم حامد السعيدين
املن�صب :القائم ب�أعمال دائرة الأنتاج
تاريخ التعيني1996/11/1 :م
تاريخ امليالد 1952 :م
ال�شهادة العلمية :دبلوم عايل جيولوجيا
اخلربات العملية :قطاع عام
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السلسلة الزمنية لألرباح
بالدينار الأردين
من 2009/1/1

من 2010/1/1

من 2011/1/1

من 2012/1/1

من 2013/1/1

ولنهاية

ولنهاية

ولنهاية

ولنهاية

ولنهاية

2009/12/31

2010/12/31

2011/12/31

2012/12/31

2013/12/31

�صــايف ربح (خ�سارة) ال�سنة

()1,754,439

2,246,064

3,132,147

2,534,433

1,363,215

�إحتياطي �إجباري

-

251,861

371,988

302,654

175,019

�إحتياطي
�إختياري

-

-

557,982

605,308

350,037

�إحتياطي
خا�ص

-

-

743,976

-

-

�أرباح مدورة

-

1,994,203

1,458,201

1,626,471

838,159

املجموع

()1,754,439

2,246,064

3,132,147

2,534,433

1,363,215

()1,654,658

()3,409,097

()1,414,894

43,307

1,663,775

البيـ ــان

�أربـاح ( /خ�سائر)
مدورة يف بداية ال�سنة
توزيع �أرباح
حتويالت �إحتياطي خا�ص
�أرباح ( /خ�سائر)
مدورة يف نهاية ال�سنة

(000و)750
-

-

-

743,976

()3,409,097

()1,414,894

43,307

1,663,754

2,501,913
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مسؤولية مجلس اإلدارة عن إعداد البيانات المالية
واستمرارية الشركة

عم ًال بتعليمات الإف�صاح ومعايري التدقيق ل�سنة  2004ال�صادرة عن جمل�س مفو�ضي هيئة الأوراق املالية باال�ستناد لأحكام املادة ( /12ف)
من قانون الأوراق املالية رقم  76ل�سنة  ،2002يقر جمل�س الإدارة بعدم وجود �أي �أمور جوهرية قد ت�ؤثر على ا�ستمرارية ال�شركة خالل ال�سنة
املالية التالية ،كما يقر جمل�س الإدارة مب�س�ؤوليته عن �إعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فعال يف ال�شركة.

رئيس مجلس اإلدارة
		
د .عبد الرزاق الن�سور

التوقيع :

نائب رئيس مجلس اإلدارة
			
د.مو�سى الزيود

التوقيع :

األعضاء
			
�أ .حت�سني القطاونة

التوقيع :

			
�أ.مروان القطي�شات

التوقيع :

			
�أ .ابراهيم الدويري

التوقيع :

			
م .ن�ضال جربي

التوقيع :

			
م.مروان البقاعني

التوقيع :

إقرار عن مسؤولية اإلدارة التنفيذية حول صحة المعلومات:
ً
عم�ل�ا بتعليم���ات الإف�صاح ومعايري التدقيق ل�سنة  2004ال�صادرة عن جمل�س مفو�ضي هيئ���ة الأوراق املالية باال�ستناد لأحكام املادة (/12
ف) م���ن قان���ون الأوراق املالي���ة رقم  76ل�سنة  ،2002تقر وت�ؤكد الإدارة التنفيذية على �صحة ودق���ة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف
التقرير ال�سنوي لعام . 2013
عبد الرحمن �أبو نوار
املديــر املــايل
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م.عثمان عكا�شة
املدير العـ ــام

د.عبد الرزاق الن�سور
رئي�س جمل�س الإدارة
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تطبيق القواعد اإلرشادية لدليل حوكمة الشركات المدرجة
في بورصة عمان

قامت ال�شركة بااللتزام بتطبيق جميع القواعد الآمرة والقواعد العامة يف دليل قواعد حوكمة ال�شركـ ــات املدرجة يف بور�صـ ــة
عم���ان كم���ا قامت ال�شركة بااللتزام بتطبيق معظم القواعد الإر�شادية يف دليل حوكمة ال�شركات املدرجة يف بور�صة عمان فيما
عدا بع�ض البنود مل تطبقها ال�شركة �أو مت تطبيقها جزئي ًا وللأ�سباب التالية-:
املرجع
الف�صل الأول
بند 14
الباب الثالث
بند 5
الباب الثالث
بند 6
الباب الرابع
الف�صل الأول
بند 11
الباب اخلام�س
بند 4

ن�ص القاعدة
و�ضع �آلية ال�ستقبال ال�شكاوى واالقرتاحات املقدمة من قبل امل�ساهمني مبا
يف ذلك �إقرتاحاتهم اخلا�صة ب�إدراج موا�ضيع معينة على جدول �أعمال
الهيئة العامة .ب�شكل ي�ضمن درا�ستها و�إتخاذ القرار املنا�سب ب�ش�أنها خالل
فرتة زمنية حمددة.
ير�سل امل�ساهم الراغب بالرت�شيح لع�ضوية جمل�س الإدارة ب�إر�سال نبذة
تعريفية عنه قبل �إنتهاء ال�سنة املالية لل�شركة والتي ت�سبق ال�سنة التي
�سيعقد فيها �إجتماع الهيئة العامة النتخاب املجل�س ويف هذه احلالة يرفق
جمل�س �إدارة ال�شركة هذه النبذة التعريفية بالدعوة املوجهة للم�ساهمني
حل�ضور �إجتماع الهيئة العامة.
يتم الإعالن عن موعد ومكان عقد �إجتماع الهيئة العامة يف ثالث �صحف
يومية حملية وملرتني على الأقل وعلى املوقع االلكرتوين.
طلب عقد �إجتماع هيئة عامة غري عادي وذلك للمطالبة ب�إقالة جمل�س
�إدارة ال�شركة �أو �أي ع�ضو فيه ،للم�ساهمني الذين ميلكون  % 20من �أ�سهم
ال�شركة.
تقوم ال�شركة ب�إ�ستخدام موقعها االلكرتوين على �شبكة االنرتنت لتعزيز
الإف�صاح وال�شفافية وتوفري املعلومات.

�أ�سباب عدم تطبيق القاعدة
متثيل حكومي

متثيل حكومي

ح�سب قانون ال�شركات
مادة 145

متثيل حكومي
مدرجة يف ال�سوق الثاين وغري
متداولة بال�سوق
(مملوكة للخزينة)
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نتائج األعمال والمركز المالي للشركة
يو�ص���ي جمل����س �إدارة ال�شركة �إىل هيئتكم الكرمية باملوافقة عل���ى القوائم املالية كما يف  31كانون �أول  2013املن�شورة يف هذا
التقري���ر وتدوي���ر �ص���ايف الأرباح البالغ���ة ( )2,501,913دينار ًا �أردني ًا ،بع���د ان مت اال�ستمرار يف اقتطاع م���ا ن�سبته  %10من
الأرب���اح ال�صافية حل�ساب الأحتياطي االجباري ،واقتط���اع مان�سبته  %20من الأرباح ال�صافية حل�ساب الأحتياطي الأختياري
ال�ستعمال���ه يف تفعي���ل غايات واهداف ال�شركة لتطوير احلفارات واملع���دات وتهيئتها للعمل على �أ�س�س جتارية والدخول يف عقد
م�شاركة يف االنتاج يف منطقة �شرق ال�صفاوي والبحث عن فر�ص ا�ستثمارية جديدة داخل االردن وخارجه ،وفقا الحكام املادة
( )187,186من قانون ال�شركات رقم  22ل�سنة  1997وتعديالته.
ون���ود يف ه���ذه املنا�سبة �أن ن�ؤك���د حل�ضراتكم ،على �سالم���ة الو�ضع املايل لل�شركة وه���و ما تظهره قائمة املرك���ز املايل لل�شركة
كمـ ـ ـ���ا ه���ي يف  31كانون الأول  2013بو�ضوح ،حيث بلغت قيم ــة املوج ـ���ودات ( )26,342,124دينار ًا �أردني ًا واملتداولة منهــا
( )21,697,745دين���ار ًا �أردني ًا� ،أمـ ــا �صايف املوجودات الثابتة والبالغة ( )4,571,255دينار ًا �أردني ًا فال زالت تعمل بكفاءة،
وبلغ���ت ممتلكات الغـ ـ ـ���از ( )73,124دين���ار �أردين ،كم ـ ــا بلغ جمموع حق���وق امل�س ـ ـ ــاهم�ي�ن ( )24,090,819دينار ًا �أردني ًا
واملطلوبات املتداولة ( )1,199,914دينار ًا �أردني ًا واملطلوبات غري املتداولة ( )1,051,391دينار ًا.
وجت���در الإ�شـ ـ ـ���ارة �إىل �أن جمموع االحتياطيات (اجباري و اختياري) لل�شركة تبل ـ ـ ـ���غ (  )6,588,906دين ــار ًا �أردني ًا وي�شكل
حوال ـ ـ���ي ( )% 44م���ن ر�أ�س املال امل�ص���رح به واملدفوع والبال���غ ( )15,000,000دينار �أردين ،بالإ�ضاف���ة �إىل ن�سبة التداول
املرتفع���ة (املوجودات املتداولــة  /املطلوبات املتداولة) والتي ي�ص���ل معدله ــا �إىل ( )18مرة ،هي لتمكني ال�شركة من موا�صلة
تنفيذ الأعمال املنوطة بها وفق ًا التفاقيات ال�شراكة مع �شركة  bpوالدخول اىل منطقة �شرق ال�صفاوي.
�أم ـ���ا فيم���ا يتعلق بنتائج الأعمــال ف�إن ما تظهره قائمة الدخ���ل ال�شامل لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول  2013من �صايف ربح
بلغ ( )1,363,215دينار ًا �أردني ًا فيعود �إىل قيام ال�شركة با�سرتداد كلف عمليات برتولية مببلغ ( )4,529,903دينار �أردين.
وجت���در الإ�ش���ارة �إىل �أن غالبي���ة �إيراد ال�شرك���ة لنهاية كانون �أول  2013قد ت�أتّ���ى من �إيراد الغاز والذي بلغ���ت الكمية املنتجة
واملباع���ة من���ه ( )5.332بليون قدم مكعب ومببلغ �إجمايل و�ص���ل �إىل ( )7,549,837دينار ًا �أردني ًا مت ا�سرتداد كلف عمليات
برتولية منه بن�سبة  % 60وتقا�سمت احلكومة وال�شركة ن�سبة  %40منا�صف ًة وفق ًا التفاقي ــات ق ــانون ت�صديق اتفاقية االمتياز
رق���م ( )1ل�سن���ة  .2010وبلغت �ضريبة الدخل امل�ستحقة بن�سبــة  % 15مبلغ ( ) 351,972دينار �أردين واملحول لالحتيــاطي
الإجبـ ــاري واالختياري ( )525,056دينار �أردين.
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قائمة المركز المالي

كما في  31كانون األول 2013
املوجودات

إيضاحات

2013

2012

دينـــــار

دينـــــار

موجودات غير متداولة -
ممتلكات ومعدات

3

255ر571ر4

113ر602ر2

ممتلكات غاز

4

124ر73

624ر365

379ر644ر4

737ر967ر2

موجودات متداولة –
مخزون

5

138ر822ر3

695ر431ر6

ذمم مدينة

6

935ر891ر1

615ر985ر1

أرصدة مدينة أخرى

7

432ر169

415ر142

نقد وأرصدة لدى البنوك

8

240ر814ر15

213ر904ر12

745ر697ر21

938ر463ر21

124ر342ر26

675ر431ر24

مجموع املوجودات
حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية -

9

رأس املال املدفوع

000ر000ر15

000ر000ر15

احتياطي اجباري

579ر075ر5

560ر900ر4

احتياطي اختياري

327ر513ر1

290ر163ر1

أرباح مدورة

913ر501ر2

754ر663ر1

مجموع حقوق امللكية

819ر090ر24

604ر727ر22

املطلوبات -
مطلوبات غير متداولة –
مخصص مكافأة نهاية اخلدمة

10

391ر051ر1

912ر796

للموظفني
مطلوبات متداولة –
ذمم دائنة

11

638ر523

609ر391

أرصدة دائنة أخرى

12

161ر400

671ر158

مخصص ضريبة الدخل

18

115ر276

879ر356

914ر199ر1

159ر907

مجموع املطلوبات

305ر251ر2

071ر704ر1

مجموع حقوق امللكية واملطلوبات

124ر342ر26

675ر431ر24

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم � 1إىل رقم  28جزءاً من هذه القوائم املالية.
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قائمة الدخــل الشامل

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2013
إيضاح

2013

2012

دينـــــار

دينـــــار

حصة الشركة من إيراد الغاز

13

967ر509ر1

395ر636ر1

تكاليف مستردة

14

903ر529ر4

185ر909ر4

870ر039ر6

580ر545ر6

إيرادات أخرى

15

255ر58

819ر49

101ر843

421ر522

مصاريف تشغيلية

16

(935ر946ر)2

(791ر512ر)2

مصاريف ادارية

17

(249ر325ر)1

(965ر204ر)1

(347ر) 45

(552ر) 30

إيراد فوائد بنكية

مصاريف جيوفيزيائية
مصاريف دراسة استشارية لتقييم حفّ ارات الشركة

-

مكافأة أعضاء مجلس االدارة

(000ر) 35

(000ر) 35

مخصص خدمات فنية ومهنية

12

(529ر) 326

-

مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

10

(479ر) 254

-

4

(500ر) 292

(503ر) 292

187ر715ر1

538ر991ر2

(972ر) 351

(105ر) 457

215ر363ر1

433ر534ر2

إطفاء ممتلكات غاز
ربح السنة قبل ضريبة الدخل
ضريبة الدخل

18

ربح السنة
بنود الدخل الشامل األخرى

-

مجموع الدخل الشامل للسنة

215ر363ر1
فلس/دينــار

احلصة األساسية واخملفضة للسهم من ربح السنة

19

0/091

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم � 1إىل رقم  28جزءاً من هذه القوائم املالية.
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2013

- 2013

رأس املال

احتياطي

احتياطي

احتياطي

املدفوع

إجباري

اختياري

خاص

أرباح مدورة

اجملمــوع

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

الرصيد كما في أول كانون
الثاني 2013
مجموع الدخل الشامل للسنة

000ر000ر15

560ر900ر4

290ر163ر1

-

754ر663ر1

604ر727ر22

-

-

-

-

215ر363ر1

215ر363ر1

احملول الى االحتياطيات (إيضاح
ّ
)9

-

019ر175

037ر350

-

(056ر) 525

579ر075ر5

327ر513ر1

-

913ر501ر2

-

الرصيد كما في  31كانون
األول 2013

000ر000ر15

819ر090ر24

- 2012
الرصيد كما في أول كانون
الثاني 2012
مجموع الدخل الشامل للسنة

000ر000ر15

906ر597ر4

-

-

982ر557
-

307ر43

171ر943ر20

976ر743
-

433ر534ر2

433ر534ر2

-

(962ر) 907

احملول الى االحتياطيات (إيضاح
ّ
)9

-

654ر302

308ر605

-

حتويل اإلحتياطي اخلاص إلى
األرباح املدورة

-

-

-

(976ر)743

أرباح موزعة (إيضاح )9

-

-

-

-

976ر743
(000ر) 750

(000ر) 750

الرصيد كما في  31كانون
األول 2012

000ر000ر15

560ر900ر4

290ر163ر1

-

754ر663ر1

604ر727ر22

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم � 1إىل رقم  28جزءاً من هذه القوائم املالية.

29

شـركة البترول الوطنية

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺷـﺮﻛﺔ
اﻟﺒﺘﺮولالمحدودة
المساهمة العامة
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

قائمة التدفقات النقديـة

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2013
إيضاح
األنشطة التشغيلية
ربح السنة قبل ضريبة الدخل

2013

2012

دينـــــار

دينـــــار

187ر715ر1

538ر991ر2

تعديالت على:
استهالكات وإطفاءات

153ر016ر1

أرباح بيع ممتلكات ومعدات

(456ر)9

إيراد فوائد بنكية

(101ر)843

مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

479ر254

694ر933
(421ر)522
-

التغير في رأس املال العامل:
مخزون

(995ر)37

114ر69

ذمم مدينة

680ر93

619ر248

أرصدة مدينة أخرى

155ر35

(601ر)28

ذمم دائنة

029ر132

(442ر)51

أرصدة دائنة أخرى

490ر241

455ر75

ضريبة الدخل املدفوعة

(736ر)432

(958ر)579

صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

885ر164ر2

998ر135ر3

األنشطة االستثمارية
فوائد بنكية مقبوضة

929ر780

654ر499

شراء ممتلكات ومعدات

(387ر)49

(268ر)159

بيع ممتلكات ومعدات

600ر13

صافي التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية

142ر745

386ر340

األنشطة التمويلية
توزيعات أرباح

-

(000ر)750

صافي التدفق النقدي املستخدم في األنشطة التمويلية

-

(000ر)750

صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

027ر910ر2

384ر726ر2

النقد وما في حكمه كما في بداية السنة

213ر904ر12

829ر177ر10

240ر814ر15

213ر904ر12

النقد وما في حكمه كما في نهاية السنة

8
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إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2013

( )1عــام
ت�أ�س�س���ت �شركة البرتول الوطنية امل�ساهمة العامة املحدودة («ال�شركة») بتاريخ  21حزيران  1995بر�أ�سمال 000ر000ر20

دين���ار �أردين مق�س���م اىل 000ر000ر� 20سهم بقيمة �إ�سمية دينار لل�سهم الواحد ،مت تعديل ر�أ�س املال عدة مرات وكان �آخرها
بتاري���خ �أول ت�شرين الثاين  ،2001حيث مت دمج �شركة الب�ت�راء للحفر حمدودة امل�س�ؤولية مع �شركة البرتول الوطنية امل�ساهمة
العامة املحدودة بالقيمة الدفرتية ومت تعديل عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شركة ح�سب قانون ال�شركات حيث �أ�صبح ر�أ�س
املال امل�صرح به واملدفوع 000ر000ر� 15سهم بقيمة �إ�سمية دينار لل�سهم الواحد موزع كما يلي:

وزارة املالية/الأردن *

بنك الأردن دبي الإ�سالمي

�سهم  /دينــار
890ر987ر14
110ر12

* بنا ًء على قانون �إلغاء قانون امل�ؤ�س�سة الأردنية لال�ستثمار رقم ( )43ل�سنة  2008فقد �آلت حقوق امل�ؤ�س�سة الأردنية للإ�ستثمار
يف ر�أ�سمال ال�شركة �إىل وزارة املالية  /الأردن.
م���ن �أه���م غايات ال�شركة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي و�أية م���واد هيدروكربونية �أخرى وجتميع ومعاجلة وتخزين جميع
امل���واد الهيدروكربونية و�إقام���ة و�إدارة وا�ستثمار مواينء متخ�ص�صة لتخزين ونقل ومبادلة النفط والغاز وم�شتقاتهما وامتالك
و�سائ���ط النقل الالزمة ،واالجت���ار بالبرتول اخلام وم�شتقاته داخ���ل اململكة الأردنية الها�شمية وخارجه���ا وامل�ساهمة يف �إن�شاء
�صناع���ات ذات عالقة والقيام بجميع �أعمال احلفر و�إن�شاء مراك���ز ال�صيانة والفح�ص وتقدمي جميع �أنواع اخلدمات امل�ساندة
لأعمال احلفر.
تق���وم ال�شرك���ة ببيع كامل �إنتاجها من الغاز الطبيعي امل�ستخرج من حقل الري�ش���ة (املتواجد يف �شرق الأردن) �إىل �شركة توليد
الكهرباء املركزية ح�سب الأ�سعار التي يتم حتديدها من قبل جمل�س الوزراء.
مت �إق���رار القوائ���م املالي���ة من قبل جمل�س �إدارة ال�شرك���ة يف جل�سته املنعقدة بتاريخ  ،2014/2/9وتتطل���ب هذه القوائم املالية
موافقة الهيئة العامة للم�ساهمني.

قانون تصديق إتفاقية االمتياز رقم ( )1لسنة 2010
مت بتاري���خ  3كانون الث���اين  2010ا�صدار القانون رقم ( )1ل�سنة  2010قانون ت�صدي���ق اتفاقية االمتياز املعقودة بني حكومة
اململك���ة الأردني���ة الها�شمية و�شركة البرتول الوطني���ة امل�ساهمة العامة املحدودة وبي بي���ه اك�سبلوري�شن اوبريتنج كومباين ملتد
( )bpوي�شار اىل ال�شركة و bpفيما بعد ب�صاحب االمتياز منفردين وجمتمعني وخلفا�ؤهما واملحال اليها وذلك ح�سب مرحلة
امل�شروع وكمية االنتاج.
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فيما يلي أهم بنود اإلتفاقية:
-

-

متن���ح احلكوم���ة ل�صاحب االمتياز امتيازا” ملدة خم�سني �سنة يب���د�أ من �سنة 1996م� .إ�ضافة اىل املدد القانونية مبوجب
القانون.
يعف���ى �صاح���ب االمتياز واملقاولون الفرعيون العاملون مع���ه من الر�سوم اجلمركية و�أي ر�س���وم و�ضرائب �أخرى مبا فيها
ال�ضريب���ة العامة على املبيعات وال�ضريب���ة اخلا�صة على املبيعات و�أي بدالت جمركية �أخرى ور�سوم طوابع الواردات على
جميع م�ستورداتها الالزمة لأعمال التنقيب وا�ستخراج البرتول �شريطة ا�ستعمالها يف العمليات البرتولية.
تق���وم  bpبالأعم���ال البرتولية الواردة يف برنام���ج اال�ستك�شاف والتقييم .ويكون احلد الأدن���ى للنفقات املتعلقة بربنامج
اال�ستك�ش���اف والتقييم  237مليون دوالر �أمريكي تقريب ًا واذا مل تلت���زم  bpبالأعمال الواردة بالربنامج وااللتزام باحلد
الأدن���ى باالنف���اق املتعل���ق بربنام���ج اال�ستك�شاف والتقيي���م ،فانه يتعني عل���ى  bpان تدفع اىل احلكوم���ة يف غ�ضون �شهر
واح���د قبل نهاية ف�ت�رة اال�ستك�شاف والتقييم الفرق بني احلد الأدنى لاللتزام باالنف���اق والكلف التي تكبدتها ( bpوفق ًا
للإجراءات املحا�سبية) فيما يتعلق بالأعمال التي مت القيام بها مبوجب برنامج اال�ستك�شاف والتقييم.
تدفع  bpللحكومة يف غ�ضون �شهر واحد من تاريخ ال�سريان مبلغ  20مليون دوالر �أمريكي وتدفع  bpللحكومة يف غ�ضون
�شهر واحد من تاريخ التوقيع على اتفاقية مبيعات الغاز او قرار اال�ستثمار النهائي �أيهما �أو ًال ،مبلغ ًا قدره  30مليون دوالر
�أمريكي.

مرحلة االستكشاف والتقييم من ثالث الى خمس سنوات
تعن���ى الفق���رات الالحقة باالنتاج احلايل ويق�صد به البرتول املنتج من منطقة االمتي���از حتى  50مليون قدم مكعب قيا�سي يف
اليوم او مايعادله.
متتل���ك �شرك���ة الب�ت�رول الوطنية ويكون من حقه���ا �أن ت�أخذ وتت�صرف بحري���ة بكمية من البرتول يف كل �سن���ة تعادل  %60من
اجم���ايل كمية الإنتاج احل���ايل املنتج واملحتفظ بها من منطقة االمتياز وغري امل�ستخدم���ة يف العمليات البرتولية يف تلك ال�سنة
(«برتول كلفة الإنتاج احلالية») لغر�ض ا�سرتداد جميع التكاليف والنفقات املتكبدة فيما يتعلق بالعمليات البرتولية ذات ال�صلة
بالإنتاج احلايل («كلف الإنتاج احلالية»).
متتل���ك �شرك���ة البرتول الوطنية ويكون من حقها ان ت�أخذ وتت�صرف بحري���ة ب�إجمايل كمية الإنتاج احلايل املنتج واملحتفظ بها
م���ن منطقة االمتياز يف ال�سنة التقوميية وغري امل�ستخدمة يف العمليات البرتولية واملتبقية بعد خ�صم �إجمايل كمية برتول كلفة
الإنت���اج احلالي���ة («برتول ربح الإنتاج احلايل») .وتخ�ص�ص عوائد بيع برتول رب���ح الإنتاج احلايل ويتم تقا�سمها بني احلكومة
و�صاحب االمتياز بن�سبة ( )%50للحكومة و( )%50لل�شركة.
تن����ص االتفاقي���ة على �أنه عندما تزيد كل���ف الإنتاج احلايل يف �سنة تقوميية عن قيمة برتول كلف���ة الإنتاج احلالية ،يتم ترحيل
املبل���غ الزائ���د من كلف االنتاج احلايل لال�سرتداد يف تلك ال�سن���ة �أو ال�سنوات الالحقة حتى تاريخ �سريان فرتة التطوير وتعامل
على �أنها متكبدة يف تلك ال�سنة الالحقة .وجتنب ًا لل�شك ،لن يتم ترحيل اي كلف �إنتاج حالية غري م�سرتدة متبقية يف نهاية فرتة
اال�ستك�شاف والتقييم لال�سرتداد يف فرتة التطوير واالنتاج.
تن����ص االتفاقي���ة �أي�ض ًا عل���ى �أنه عندما تزيد قيمة برتول كلفة الإنتاج احلالية عن قيمة كل���ف الإنتاج احلالية ،يتم اقت�سام مثل
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هذه القيمة الزائدة من برتول كلفة االنتاج احلالية بن�سبة ( )%50للحكومة و( )%50لل�شركة.
تعنى الفقرات الالحقة باالنتاج اال�ضايف ويق�صد به البرتول املنتج من منطقة االمتياز خالل فرتة اال�ستك�شاف والتقييم والذي
يزيد عن  50مليون قدم مكعب قيا�سي يف اليوم او مايعادله.
يتمل���ك �صاح���ب االمتياز ويحق له ان ياخذ ويت�صرف بحرية يف كمية م���ن البرتول يف كل �سنة تعادل �ستني باملائة ( )%60من
اجم���ايل كمية االنتاج اال�ضايف املنتج���ة واملحتفظ بها من منطقة االمتياز وغري امل�ستخدمة يف عمليات االنتاج اال�ضايف يف تلك
ال�سنة (“برتول كلفة االنتاج اال�ضايف”) لغر�ض ا�سرتداد جميع الكلف والنفقات املتكبدة فيما يتعلق بجميع العمليات البرتولية
ذات ال�صلة بربنامج اال�ستك�شاف والتقييم واالنتاج اال�ضايف يف تلك ال�سنة (“الكلف اال�ضافية”).
يتمل���ك �صاح���ب االمتياز ويحق له ان ي�أخذ ويت�صرف بحرية يف اجمايل كمية االنت���اج اال�ضايف املنتج واملحتفظ به يف �سنة من
منطقة االمتياز وغري امل�ستخدمة يف العمليات البرتولية الباقي بعد خ�صم اجمايل كمية برتول كلفة االنتاج اال�ضايف (“برتول
الرب���ح اال�ض���ايف”) .ت���وزع عوائد بيع برتول الرب���ح اال�ضايف ويتم تقا�سمها ب�ي�ن احلكومة و�صاحب االمتي���از بن�سبة  %50اىل
احلكومة و  %50اىل �صاحب االمتياز.
اىل امل���دى ال���ذي تزيد في���ه الكلف اال�ضافي���ة يف �أي �سنة عن قيمة برتول كلف���ة االنتاج اال�ضايف ،يتم ترحي���ل قيمة تلك الكلف
اال�ضافي���ة لال�س�ت�رداد يف ال�سنة الالحقة او ال�سنوات الالحقة وتعامل على انها متكبدة يف تلك ال�سنة او ال�سنوات الالحقة اىل
ان يتم ا�سرتدادها بالكامل.
اىل امل���دى ال���ذي يكون لـ � bpأي كلف غري م�سرتدة يف نهاية فرتة اال�ستك�ش���اف والتقييم عندها يجوز لـ  bpان ترحل مثل تلك
الكلف لال�سرتداد خالل فرتة التطوير واالنتاج.
اىل امل���دى ال���ذي تزي���د فيه قيمة جميع برتول كلف االنت���اج اال�ضافية عن قيمة الكلف اال�ضافية ،فان تل���ك القيمة الزائدة عن
برتول كلفة االنتاج اال�ضافية تقت�سم بن�سبة ( )%50للحكومة و( )%50ل�صاحب االمتياز.

مرحلة التطوير واالنتاج
يف حال���ة انتق���ال  bpمن مرحلة اال�ستك�ش���اف والتقييم اىل مرحلة التطوير واالنتاج فان  bpت�صب���ح �صاحبة االمتياز وامل�شغل
احل�صري للم�شروع.
وفقا للقانون امل�ؤقت وكما ذكر �سابق ًا فان الكلف غري امل�سرتدة حتى تاريخ اعالن او بدء مرحلة التطوير واالنتاج ال يتم ترحيلها
وال يحق لل�شركة املطالبة بها.
يكون لل�شركة ن�سبة ت�صاعدية من عوائد بيع برتول التطوير واالنتاج ترتواح ما بني  %1اىل  %10وذلك بح�سب معدل االنتاج
يف منطقة االمتياز.
قررت �شركة  bpالإن�سحاب من الإتفاقية بتاريخ  5كانون الثاين �( 2014إي�ضاح .)27
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( )2السياسات المحاسبية
أسس إعداد القوائم المالية
 مت �إعداد القوائم املالية وفقا ملبد�أ الكلفة التاريخية. مت �إعداد القوائم املالية وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية.� -إن الدينار الأردين هو عملة �إظهار القوائم املالية والذي ميثل العملة الرئي�سية لل�شركة.

التغيرات في السياسات المحاسبية
�إن ال�سيا�س���ات املحا�سبي���ة املتبعة يف �إعداد القوائم املالية لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول  2013تتفق مع تلك التي اتبعت يف
�إع���داد القوائم املالية لل�سنة املالية ال�سابقة با�ستثن���اء �أن ال�شركة قامت بتطبيق التعديالت التالية على معايري التقارير املالية
الدولية �إبتداء من �أول كانون الثاين :2013

المعايير الجديدة التي تم البدء بتطبيقها منذ أول كانون الثاني :2013
معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )10القوائم املالية املوحدة
مت تطبي���ق ه���ذا املعي���ار �إبتداء ًا من �أول كان���ون الثاين  ،2013حيث يو�ضح ه���ذا املعيار املبادئ لعر�ض و�إع���داد القوائم املالية
املوح���دة يف حال ال�سيطرة على �أعمال من�ش�أة تابع���ة واحدة �أو �أكرث .يحل املعيار اجلديد حمل معيار املحا�سبة الدويل رقم 27
(القوائم املالية املوحدة واملنف�صلة) والتف�سري رقم ( 12توحيد القوائم املالية للمن�ش�آت ذات الغر�ض اخلا�ص).
معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )11االتفاقيات امل�شرتكة
مت تطبي���ق ه���ذا املعيار �إبتداء ًا م���ن �أول كانون الثاين  ،2013حيث يو�ض���ح املعيار املبادئ لإعداد التقاري���ر املالية لل�شركاء يف
االتفاقيات امل�شرتكة .يحل هذا املعيار بد ًال عن معيار املحا�سبة الدويل رقم ( 31احل�ص�ص يف امل�شاريع امل�شرتكة) ويحل اي�ض ًا
بد ًال عن تف�سري رقم ( 13الوحدات حتت ال�سيطرة امل�شرتكة – امل�ساهمات غري النقدية للم�شاركني يف م�شروع م�شرتك).
معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )12الإف�صاح عن احل�ص�ص يف املن�ش�آت الأخرى
مت تطبي���ق ه���ذا املعيار �إبتداء ًا من �أول كانون الثاين  ،2013ويت�ضمن هذا املعيار جميع الإف�صاحات التي كانت موجودة �سابق ًا
يف معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )27واملتعلقة بالقوائم املالية املوحدة ،بالإ�ضافة �إىل جميع الإف�صاحات التي كانت مت�ضمنة
يف معي���ار املحا�سب���ة الدويل رقم ( )31ومعيار رقم (� .)28إن هذه الإف�صاحات تتعل���ق بح�ص�ص املن�ش�أة يف ال�شركات التابعة
وال�شركات حتت ال�سيطرة امل�شرتكة وال�شركات احلليفة حيث مت �إدخال عدد من الإف�صاحات اجلديدة.
معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )13قيا�س القيمة العادلة
مت تطبي���ق ه���ذا املعيار �إبت���داء ًا من �أول كانون الثاين  ،2013حيث يو�ضح هذا املعيار كيفي���ة قيا�س القيمة ال�سوقية عند �إعداد
القوائم املالية ويهدف �إىل و�ضع �إطار عام لقيا�س القيمة العادلة.
مل يكن هناك �أثر جوهري نتيجة تطبيق هذه املعايري اجلديدة على القوائم املالية لل�شركة.
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المعـايير المعدلـة:
معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )1عر�ض القوائم املالية ( عر�ض بنود الدخل ال�شامل الآخر)  -معدل
�إن التعدي���ل عل���ى معيار املحا�سبة ال���دويل رقم ( )1يغري طريقة جتمي���ع البنود الظاهرة يف الدخل ال�شام���ل الآخر .حيث يتم
�إظه���ار البنود التي م���ن املمكن �إعادة ت�صنيفها يف امل�ستقبل �إىل الأرباح واخل�سائر (عن���د ا�ستبعادها على �سبيل املثال) ب�شكل
منف�صل عن البنود التي لن يتم �إعادة ت�صنيفها .لقد كان لهذا التعديل �أثر على طريقة العر�ض فقط على قائمة الدخل ال�شامل
ولي�س له ت�أثري على املركز املايل �أو الأداء املايل لل�شركة.
معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )19منافع املوظفني  -معدل
ق���ام جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ب�إ�صدار عدة تعديالت عل���ى معيار املحا�سبة الدويل رقم ( .)19ترتاوح هذه التعديالت
بني تعديالت �أ�سا�سية وتو�ضيحات ب�سيطة و�إعادة �صياغة .مت تطبيق هذا التعديل �إبتداء ًا من �أول كانون الثاين  2013ومل يكن
له �أي ت�أثري على املركز املايل �أو الأداء املايل لل�شركة.
معيار التقارير املالية الدولية رقم ( )7الإف�صاحات – تقا�ص املوجودات املالية واملطلوبات املالية (تعديالت)
يتطل���ب ه���ذه التعدي���ل �أن تقوم املن�ش�أة بالإف�ص���اح عن املعلومات املتعلقة بحقه���ا يف التقا�ص والرتتيب���ات املتعلقة بذلك (على
�سبي���ل املث���ال �إتفاقيات ال�ضمانات)� .سوف تزود ه���ذه الإف�صاحات م�ستخدمي القوائم املالية مبعلوم���ات مفيدة يف تقدير �أثر
اتفاقي���ات ت�سوية املوجودات واملطلوبات بال�صايف على املركز املايل للمن�ش�أه� .إن االف�صاحات اجلديدة مطلوبة جلميع الأدوات
املالية املعرتف بها والتي يتم تقا�صها مبوجب معيار املحا�سبة الدويل ( )32الأدوات املالية  -العر�ض .مت تطبيق هذا التعديل
للفرتات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد �أول كانون الثاين  2013و لي�س له �أثر على املركز املايل �أو الأداء املايل لل�شركة.
معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )27القوائم املالية املنف�صلة
مت تطبي���ق هذا املعيار �إبتد�أ م���ن �أول كانون الثاين  ،2013نتيجة لإ�صدار املعايري اجلديدة (معيار التقارير املالية الدويل رقم
 10ومعي���ار التقاري���ر املالية الدويل رق���م  ،)12ينح�صر ما تبقى من معيار املحا�سبة الدويل رق���م ( )27يف طريقة املحا�سبة
ع���ن ال�ش���ركات التابعة وال�شركات حتت ال�سيطرة امل�شرتكة وال�شركات احلليفة يف القوائم املالية املنف�صلة .ان ال�شركة ال تقوم
ب�إ�صدار قوائم مالية منف�صلة.
معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )28الإ�ستثمار يف ال�شركات احلليفة وامل�شاريع امل�شرتكة
مت تطبي���ق ه���ذا املعيار �إبتدء ًا م���ن �أول كانون الثاين  ،2013نتيجة لإ�ص���دار املعايري اجلديدة (معي���ار التقارير املالية الدويل
رقم  – 11الإتفاقيات امل�شرتكة ومعيار التقارير املالية الدويل رقم – 12الإف�صاح عن احل�ص�ص يف املن�ش�آت الأخرى) ،فقد
مت���ت �إع���ادة ت�سمية معيار املحا�سبة ال���دويل رقم (( )28معيار املحا�سبة الدويل رق���م ( )28الإ�ستثمار يف ال�شركات احلليفة
وامل�شاري���ع امل�شرتكة) ويو�ضح كيفية تطبيق طريقة حقوق امللكية عل���ى الإ�ستثمار يف امل�شاريع امل�شرتكة بالإ�ضافة �إىل ال�شركات
احلليفة .ومل يكن له �أي ت�أثري على املركز املايل �أو الأداء املايل لل�شركة.
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استخدام التقديرات
�إن �إع���داد القوائ���م املالية وتطبي���ق ال�سيا�سات املحا�سبية يتطل���ب من �إدارة ال�شرك���ة القيام بتقديرات واجته���ادات ت�ؤثر على
مبال���غ املوجودات واملطلوبات والإف�صاح عن االلتزام���ات املحتملة� .إن هذه التقديرات واالجتهادات ت�ؤثر �أي�ضا على الإيرادات
وامل�صاري���ف واملخ�ص�ص���ات وب�شكل خا�ص يتطلب م���ن �إدارة ال�شركة القي���ام ب�أحكام واجتهادات هامة لتقدي���ر مبالغ و�أوقات
التدفق���ات النقدي���ة امل�ستقبلي���ة الناجم���ة عن او�ضاع وظ���روف تلك التقدي���رات يف امل�ستقب���ل� .إن التقديرات املذك���ورة مبنية
بال�ض���رورة عل���ى فر�ضيات وعوامل متعددة لها درج���ات متفاوتة من التقدير وعدم التيق���ن و�إن النتائج الفعلية قد تختلف عن
التقديرات وذلك نتيجة التغريات يف امل�ستقبل يف �أو�ضاع وظروف تلك املخ�ص�صات.

ممتلكات ومعدات
تظهر املمتلكات واملعدات بالكلفة بعد تنزيل اال�ستهالك املرتاكم و�أي خم�ص�ص مقابل التدين يف القيمة.
يحت�سب اال�ستهالك با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت ويتم تقدير ن�سب اال�ستهالك بنا ًء على الأعمار الإنتاجية التالية:
%
أبنية وإنشاءات

15-2

محطات اإلنتاج

15

حفارات

10

مخيمات

10

ورش ومختبرات

15-10

أنظمة اإلتصاالت

20

آليات ومركبات

15

معدات مكتبية

15

أثاث ومفروشات

10

عندم���ا يقل املبل���غ املمكن ا�سرتداده من �أي من املمتل���كات واملعدات عن �صايف قيمتها الدفرتية ف�إن���ه يتم تخفي�ض قيمتها اىل
القيمة املمكن ا�سرتدادها وت�سجل قيمة التدين يف قائمة الدخل ال�شامل.
يت���م مراجع���ة العمر االنتاج���ي وطريقة اال�ستهالك ب�ش���كل دوري للت�أكد م���ن �أن طريقة وفرتة اال�سته�ل�اك تتنا�سب مع املنافع
االقت�صادية املتوقعة من املمتلكات واملعدات.
يتم احت�ساب النفقات املتكبدة ال�ستبدال �أي من مكونات املمتلكات واملعدات كبند منف�صل ويتم ر�سملته كما يتم �شطب املبالغ
الدفرتي���ة لأي ج���زء م�ستبدل .يتم ر�سمل���ة النفقات الأخرى الالحقة فق���ط عند زيادة املنافع االقت�صادي���ة امل�ستقبلية املتعلقة
باملمتلكات واملعدات .يتم �إثبات جميع النفقات الأخرى يف قائمة الدخل ال�شامل كم�صروف.

مخزون
تظه���ر الب�ضاع���ة ب�سعر الكلفة �أو �صايف القيمة البيعي���ة �أيهما �أقل .متثل تكاليف الب�ضاعة جمي���ع امل�صاريف املتكبدة لإي�صال
الب�ضاعة اىل موقعها وو�ضعها احلايل وحتدد الكلفة ب�إتباع متو�سط الكلفة املرجح.
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ذمم مدينة
ت���درج ال���ذمم املدينة مببلغ الفات���ورة الأ�صلي بعد تنزيل خم�ص�ص لق���اء املبالغ املقدر عدم حت�صيله���ا .يتم تكوين خم�ص�ص
للذمم امل�شكوك يف حت�صيلها عندما يكون هنالك دليل مو�ضوعي ي�شري اىل احتمالية عدم التمكن من حت�صيل الذمم املدينة.

النقد وما في حكمه
لغر����ض �إع���داد قائمة التدفقات النقدية ف�إن النقد وما يف حكمه ي�شتمل عل���ى النقد يف ال�صندوق و�أر�صدة لدى البنوك وودائع
ق�صرية الأجل والتي لديها تواريخ ا�ستحقاق ثالثة ا�شهر او اقل بعد تنزيل ار�صدة البنوك الدائنة.

ذمم دائنة ومستحقات
يتم اثبات املطلوبات للمبالغ امل�ستحقة ال�سداد يف امل�ستقبل للب�ضائع او اخلدمات امل�ستلمة �سواء متت او مل تتم املطالبة بها من
قبل املورد.

مخصصات
يتم الإعرتاف باملخ�ص�صات عندما يكون على ال�شركة التزام (قانوين او فعلي) ناجت عن حدث �سابق ،وان ت�سديد الإلتزامات
حمتمل وميكن قيا�س قيمتها ب�شكل يعتمد عليه.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تق���وم ال�شرك���ة ب�إحت�ساب خم�ص�ص نهاية اخلدمة للموظفني الذين زادت مدة خدمته���م يف ال�شركة عن � 15سنة .يتم ت�سجيل
الإلتزام على �أ�سا�س القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية وبا�ستخدام معدل فائدة متثل معدالت الفائدة على ال�سندات
احلكومية.

اإليرادات
مبوجب اتفاقية الإمتياز يتم حتقيق ح�صة ال�شركة من �إيرادات مبيعات الغاز عند التوريد و�إ�صدار الفاتورة للعميل.
يتم حتقق �إيرادات الفوائد البنكية وفق ًا ملبد�أ الإ�ستحقاق.

تكاليف التنقيب والتخمين (التثمين)
يتم معاجلة تكاليف التنقيب والتخمني ب�إتباع طريقة «اجلهود الناجحة» ،والتي تن�ص على ما يلي:
�إن جمي���ع التكالي���ف املتعلقة باحل�صول على حق التنقيب وتكاليف حفر الآب���ار الإ�ستك�شافية والتقييم ت�صبح تكاليف ر�أ�سمالية
ب�شكل مبدئي كموجودات غري ملمو�سة.
يت���م حتميل التكاليف الإ�ستك�شافية عن املعلومات الزلزالية العامة وتكاليف الدرا�سات اجليولوجية واجليوفيزيائية والتكاليف
الأخرى غري املحددة على منطقة ا�ستك�شاف معينة �إىل قائمة الدخل ال�شامل يف ال�سنة التي تن�ش�أ فيها.
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اذا تبني نتيجة التنقيب �أن البئر غري ناجحة عند نهاية التقييم ،ف�إن جميع التكاليف املتعلقة بهذا البئر يتم حتميلها على قائمة
الدخ���ل ال�شام���ل يف ال�سن���ة التي مت التو�صل فيها اىل هذه القناع���ة ،اما �إذا تبني نتيجة التنقي���ب �أن البئر ناجح وجتاري ،فتتم
ر�سملة هذه التكاليف كممتلكات غاز بحيث يتم اطفا�ؤها على العمر االنتاجي للبئر.

ضريبة الدخل
تقوم ال�شركة ب�أخذ خم�ص�ص ل�ضريبة الدخل وفق ًا لقانون �ضريبة الدخل امل�ؤقت رقم ( )28ل�سنة  2009وقانون الإمتياز رقم
( )1ل�سنة  ،2010ووفق ًا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم ( )12حيث ين�ص هذا املعيار على ت�سجيل ال�ضريبة امل�ؤجلة الناجتة عن
الفرق ما بني القيمة املحا�سبية وال�ضريبية للموجودات واملطلوبات.

العمالت االجنبية
يتم ت�سجيل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية خالل ال�سنة ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ �إجراء املعامالت ،كما يتم
حتـوي���ل املوج���ودات واملطلوبات املالية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية ب�أ�سعار ال�ص���رف ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل .تدرج
جميع الفروقات الناجتة عن عمليات التحويل �ضمن قائمة الدخل ال�شامل.
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( )3ممتلكات ومعدات

أرض
مبنى اإلدارة
دينــــار

2013

أبنية وإنشاءات محطات اإلنتاج
دينــــار

دينــــار

حـفارات

مخيمـات

دينــــار

دينــــار

أنظمة
ورش
ومختبرات اإلتصاالت
دينــــار

دينــــار

آليات
ومركبات

معدات
مكتبية

أثاث
ومفروشات

اجملموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

الكلفة -
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2013

635ر234

114ر008ر2

اضافات

-

-

احملول من اخملرون

-

-

استبعادات

-

-

الرصيد كما في  31كانون األول 2013

635ر234

114ر008ر2

077ر140ر8
815ر861
892ر001ر9

824ر568ر5

429ر313

774ر13
737ر785ر1
335ر368ر7

115ر432

616ر25

805ر594

609ر8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

038ر322

115ر432

616ر25

(500ر)19
305ر575

362ر237

408ر61

385ر616ر17

500ر24

504ر2

387ر49

-

-

552ر647ر2

-

-

(500ر)19

862ر261

912ر63

824ر293ر20

اإلستهالك املتراكم -

الرصيد كما في أول كانون الثاني

-

862ر100ر728 1ر117ر651 8ر447ر542 4ر712 308ر614 431ر506 25ر204 452ر453 90ر39

272ر014ر15

2013
استهالك السنة

-

استبعادات

-

الرصيد كما في 31كانون األول

-

274ر50
-

154ر140
-

098ر448
-

471ر1

206

-

-

-

343ر836 35ر271 42ر5
(356ر)15

-

-

136ر151ر882 1ر257ر749 8ر895ر013 4ر918 310ر614 431ر493 25ر040 472ر724 133ر44

653ر723
(356ر)15
569ر722ر15

2013

صافي القيمة الدفترية
كما في  31كانون األول 2013

635ر978 234ر856

010ر744

586ر472ر025 2ر12

197

2

812ر822 102ر188 128ر19

255ر571ر4
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2012

أرض
مبنى
اإلدارة

أبنية
وإنشاءات

محطات
اإلنتاج

دينـــار

دينــــار

دينــــار

أثاث
أنظمة آليات معدات
ورش
حـفارات مخيمـات ومختبرات اإلتصاالت ومركبات مكتبية ومفروشات
دينــــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

اجملموع
دينــــار

الكلفة -
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2012
اضافات

635ر114 234ر008ر377 2ر139ر864 8ر544ر112 5ر115 312ر616 432ر25
-

الرصيد كما في  31كانون األول 2012

-

700

960ر23

317ر1

-

-

635ر114 234ر008ر077 2ر140ر824 8ر568ر429 5ر115 313ر616 432ر25

805ر256 594ر223 106ر59
-

106ر185 131ر2

805ر362 594ر408 237ر61

117ر457ر17
268ر159
385ر616ر17

اإلستهالك املتراكم -
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2012

-

استهالك السنة

-

962ر59

الرصيد كما في  31كانون األول 2012

-

862ر100ر728 1ر117ر651 8ر447ر542 4ر712 308ر614 431ر25

900ر040ر007 1ر083ر019 8ر981ر548 3ر232 307ر614 427ر25
721ر34

632ر466

994

-

480ر4

739ر808 409ر214 63ر34

081ر373ر14

767ر396 42ر239 26ر5

191ر641

506ر204 452ر453 90ر39

272ر014ر15

صافي القيمة الدفترية
كما في  31كانون األول 2012
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635ر252 234ر907

349ر22

173ر121ر887 1ر4

403

2

299ر158 142ر955 147ر21

113ر602ر2
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( )4ممتلكات غـاز
2013
دينـــــار
تكاليف آبار غاز منتجة (بئر )45
ينزل :اإلطفاء املتراكم

508ر462ر1
(384ر389ر)1
124ر73

2012
دينـــــار
508ر462ر1
(884ر096ر)1
624ر365

فيما يلي احلركة على الإطفاء املرتاكم كما يف  31كانون الأول:
2013
دينـــــار
الرصيد في بداية السنة
إطفاء السنة
الرصيد في نهاية السنة

884ر096ر1
500ر292
384ر389ر1

2012
دينـــــار
381ر804
503ر292
884ر096ر1

( )5مخزون
2013
دينـــــار
قطع غيار ولوازم اآلبار واحلفارات
قطع غيار ولوازم محطة الغاز
رؤوس حفر
قطع غيار ولوازم في الطريق
مخصص قطع غيار ولوازم بطيئة احلركة

221ر332ر4
917ر939
138ر272ر5
(000ر450ر) 1
138ر822ر3

2012
دينـــــار
792ر350ر5
336ر771ر1
904ر750
663ر8
695ر881ر7
(000ر450ر) 1
695ر431ر6

قام���ت ال�شركة خالل �سنة  2013بتحوي���ل ماقيمته 552ر647ر 2دينار من لوازم حمطات الإنت���اج واحلفارات �إىل املمتلكات
واملعدات وفق ًا ملتطلبات معيار املحا�سبة الدويل رقم “ 16املمتلكات واملن�ش�آت واملعدات”.
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( )6ذمم مدينــة
2013
دينـــــار
شركة توليد الكهرباء املركزية (إيضاح )20
شركة ترانس جلوبال
أخــرى

996ر860ر1
340ر927
161ر77
497ر865ر2
(562ر)973
935ر891ر1

مخصص ذمم مشكوك في حتصيلها

2012
دينـــــار
047ر958ر1
340ر927
790ر73
177ر959ر2
(562ر)973
615ر985ر1

بلغت قيمة الذمم امل�شكوك يف حت�صيلها 562ر 973دينار كما يف  31كانون الأول  2013و.2012
فيما يلي جدول �أعمار الذمم غري امل�شكوك يف حت�صيلها كما يف  31كانون الأول:
الذمم غير املستحقة

الذمم املستحقة

وغير املشكوك في

وغير املشكوك في

حتصيلها

حتصيلها
 -30 1يوم
دينـــــار

دينـــــار
2013
2012

467ر263ر1
146ر316ر1

468ر628
469ر669

اجملموع
دينـــــار
935ر891ر1
615ر985ر1

يف تقدي���ر �إدارة ال�شرك���ة ف�إنه من املتوقع حت�صيل الذمم غ�ي�ر امل�شكوك يف حت�صيلها بالكامل .ال تقوم ال�شركة باحل�صول على
�ضمانات مقابل هذه الذمم.

( )7أرصدة مدينة أخرى
2013
دينـــــار
إيرادات فوائد مستحقة
مصاريف مدفوعة مقدما ً
أمانات ضريبة الدخل واملبيعات
تأمينات مستردة
أخــرى
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172ر62
807ر20
607ر42
750ر18
096ر25
432ر169

2012
دينـــــار
999ر42
422ر43
983ر24
750ر18
261ر12
415ر142
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( )8نقد وأرصدة لدى البنوك
2013
دينـــــار
ودائع ألجل *
ودائع حتت الطلب **

048ر199ر15
192ر615
240ر814ر15

2012
دينـــــار
785ر468ر12
428ر435
213ر904ر12

* يتم ربط الودائع لأجل ملدة ال تزيد عن ثالثة �أ�شهر وحتمل معدل فائدة ما بني 3ر %5اىل 25ر.%6
** حتمل الودائع حتت الطلب فائدة ترتواح ما بني  %1اىل 5ر.%2

( )9حقوق الملكية
رأس المال
يبل���غ ر�أ�سم���ال ال�شركة امل�صرح به واملدفوع 000ر000ر 15دينار مق�س���م اىل 000ر000ر� 15سهم بقيمة �إ�سمية دينار لل�سهم
الواحد كما يف  31كانون الأول .2013

احتياطي إجباري
ميثل ر�صيد هذا البند ما مت حتويله من �صايف الأرباح ال�سنوية قبل �ضريبة الدخل خالل ال�سنوات بن�سبة  %10وهو غري قابل
للتوزيع على امل�ساهمني .هذا وقد وافقت الهيئة العامة لل�شركة على اال�ستمرار يف اقتطاع هذه الن�سبة ال�سنوية اىل ان يبلغ هذا
االحتياطي ما يعادل مقدار را�س مال ال�شركة امل�صرح به.
احتياطي اختياري
ميث���ل ر�صي���د هذا البند ما مت حتويله من �صايف الأرباح ال�سنوي���ة قبل �ضريبة الدخل بن�سبة  %20كحد اعلى وذلك وفق ًا لقرار
جمل�س �إدارة ال�شركة وهو قابل للتوزيع على امل�ساهمني.

احتياطي خاص
ميث���ل ر�صي���د هذا البند ما مت حتويله من �صايف الأرباح ال�سنوي���ة قبل �ضريبة الدخل بن�سبة  %20كحد اعلى وذلك وفق ًا لقرار
جمل�س �إدارة ال�شركة ملواجهة ما �سيطر�أ من التزامات على ال�شركة يف امل�ستقبل تتعلق بالتو�سعات واخلطط املو�ضوعة من قبل
�إدارة ال�شركة.
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توزيعات أرباح
وافق���ت الهيئة العام���ة يف اجتماعها الذي عقد بتاريخ � 8آذار 2012على تو�صية جمل����س الإدارة بتوزيع 05ر 0دينار لكل �سهم
مببلغ اجمايل 000ر 750دينار على امل�ساهمني وذلك عن �أرباح عام .2011

( )10مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
�إن احلركة على خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني كما يلي:
2013
دينـــــار
الرصيد كما في أول كانون الثاني
اخملصص خالل السنة
الرصيد كما في  31كانون األول

912ر796
479ر254
391ر051ر1

2012
دينـــــار
912ر796
912ر796

مت حتدي���د قيمة املخ�ص�ص على �أ�سا�س القيمة احلالية لقيمة الإلتزام الإجماليه بتاريخ القوائم املاليه با�ستخدام ن�سبة خ�صم
 % 6.5املماثلة لن�سبة الفائدة على ال�سندات احلكومية.

( )11ذمم دائنة
2013
دينـــــار
ذمة وزارة املالية (إيضاح )20
أخـرى

199ر372
439ر151
638ر523

2012
دينـــــار
609ر391
609ر391

( )12أرصدة دائنة أخرى
2013
دينـــــار
مخصصات متنوعة
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
مصاريف مستحقة
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936ر348
000ر35
225ر16
161ر400

2012
دينـــــار
657ر103
000ر35
014ر20
671ر158
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( )13حصة الشركة من إيراد الغاز
2013
دينـــــار
إجمالي إيراد الغاز خالل السنة
ينزل :استرداد تكاليف عمليات بترولية
ينزل :حصة حكومة اململكة األردنية الهاشمية (إيضاح )1

837ر549ر7
(903ر529ر)4
(967ر509ر)1
967ر509ر1

2012
دينـــــار
975ر181ر8
(185ر909ر)4
(395ر636ر)1
395ر636ر1

( )14تكاليف العمليات البترولية القابلة لالسترداد
 قام���ت جلنة اعتماد التكاليف اخلا�ضع���ة ال�سرتداد كلف العمليات البرتولية وامل�شكلة من قب���ل وزير الطاقة والرثوة املعدنيةباعتم���اد كل���ف العمليات البرتولية للف�ت�رة من �أول �أيار  2002ولغاي���ة  31كانون الأول  2012حيث مت���ت امل�صادقة على مبلغ
150ر270ر 50دين���ار ككلف عمليات قابل���ة لال�سرتداد ،مت ا�سرتداد مبلغ 903ر529ر 4و185ر909ر 4دينار و738ر437ر5
دين���ار و635ر538ر 5دينار و570ر769ر 1دين���ار منها خالل الأعوام  2013و 2012و 2011و 2010و ،2005على التوايل،
وبذلك ف�إن الر�صيد املدور واملوافق عليه من قبل اللجنة امل�شكلة يبلغ 119ر085ر 28دينار كما يف  31كانون الأول .2013
 قام���ت اللجن���ة مبراجعة كلف العملي���ات البرتولية للفرتة من �أول كان���ون الثاين  2013ولغاية  30حزي���ران  2013والبالغة924ر302ر 2دينار هذا ومل ت�صدر اللجنة تقريرها حتى تاريخ القوائم املالية.
 -مل تق���م اللجنة مبراجعة كل���ف العمليات البرتولية للفرتة من �أول متوز ولغاية  31كانون الأول  2013والبالغة 134ر341ر2

دينار.

( )15إيرادات أخرى
2013
دينـــــار
أرباح بيع ممتلكات ومعدات
أخـرى

456ر9
799ر48
255ر58

2012
دينـــــار
819ر49
819ر49
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( )16مصاريف تشغيلية
محطة الغاز
دينـــــار
رواتب وأجور ومنافع أخرى
قطع غيار
استهالكات
مصاريف صيانة وتشغيل
محروقات وكهرباء ومياه
مصاريف تأمني
أخرى

163ر873
761ر116
164ر183
301ر51
521ر110
998ر13
174ر35
082ر384ر1

2012

2013
حفــارات
دينـــــار

اجملمـــوع
دينـــــار

721ر714
157ر4
607ر457
819ر336
984ر7
152ر37
413ر4
853ر562ر1

884ر587ر1
918ر120
771ر640
120ر388
505ر118
150ر51
587ر39
935ر946ر2

دينـــــار
344ر396ر1
527ر170
756ر569
593ر187
944ر131
564ر19
063ر37
791ر512ر2

( )17مصاريف إدارية
2013
دينـــــار
رواتب وأجور ومنافع أخرى
استهالكات
مصاريف سفر وتنقالت
استشارات
أتعاب وتنقالت أعضاء مجلس اإلدارة
مصاريف صيانة
مصاريف محروقات وسيارات
هاتف وكهرباء ومياه
قرطاسية ومطبوعات واشتراكات
رسوم ورخص وغرامات
مصاريف تأمني
أخرى

269ر872
882ر82
485ر37
287ر24
875ر70
810ر41
462ر49
138ر30
374ر20
526ر25
730ر5
411ر64
249ر325ر1

2012
دينـــــار
534ر774
435ر71
547ر27
259ر31
594ر66
293ر42
307ر61
805ر31
325ر17
781ر19
288ر2
797ر58
965ر204ر1

( )18ضريبة الدخل
قام���ت ال�شرك���ة باحت�ساب �ضريبة الدخل عن نتائج �أعمال ال�شركة لل�سنت�ي�ن املنتهيتني يف  31كانون الأول  2013و 2012وفق ًا
لقانون �ضريبة الدخل امل�ؤقت رقم ( )28لعام  2009وقانون الإمتياز رقم ( )1ل�سنة .2010
قامت ال�شركة باحل�صول على خمال�صة نهائية من دائرة �ضريبة الدخل حتى عام .2012

46

شـركة البترول الوطنية

ﺷـﺮﻛﺔ اﻟﺒ

التقرير السنوي 2013

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌ

وفيما يلي ملخ�ص حركة خم�ص�ص �ضريبة الدخل:
2013

2012

دينـــــار

دينـــــار

الرصيد كما في أول كانون الثاني

879ر356

732ر479

اخملصص خالل السنة

679ر349

731ر448

ضريبة دخل سنوات سابقة

293ر2

374ر8

املدفوع خالل السنة

(736ر)432

(958ر)579

الرصيد كما في  31كانون األول

115ر276

879ر356

ملخ�ص ت�سوية الربح املحا�سبي مع الربح ال�ضريبي:
2013

2012

دينــــار

دينـــــار

الربح احملاسبي

187ر715ر1

مصاريف غير مقبولة ضريبيا ً

008ر616

الربح الضريبي

195ر331ر2

538ر991ر2

نسبة ضريبة الدخل القانونية

%15

%15

نسبة ضريبة الدخل الفعلية

%20

%15

538ر991ر2
-

( )19حصة السهم من ربح السنة
2013

2012

ربح السنة (دينار)

215ر363ر1

433ر534ر2

املتوسط املرجح لعدد االسهم (سهم)

000ر000ر15

000ر000ر15

فلس/دينـــار
احلصة األساسية واخملفضة للسهم من ربح السنة

0/091

فلس/دينـــار
0/169

�إن احل�صة املخف�ضة لل�سهم من ربح ال�سنة م�ساوية للح�صة الأ�سا�سية لل�سهم.
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( )20التزامات محتملة
على ال�شركة بتاريخ القوائم املالية التزامات حمتمل �أن تطر�أ تتمثل فيما يلي:
2013

كفاالت بنكية

2012

القيمة

التأمني النقدي

القيمة

التأمني النقدي

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

000ر140

000ر140

000ر14

000ر14

( )21معامالت مع جهات ذات عالقة
متث���ل اجله���ات ذات العالقة امل�ساهمني الرئي�سني و�أع�ض���اء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية العلي���ا وال�شركات التي هم فيها
م�ساهمون رئي�سيون يتم اعتماد �سيا�سات الأ�سعار وال�شروط املتعلقة بهذه املعامالت من قبل �إدارة ال�شركة.
بنود قائمة املركز املالي كما في  31كانون األول:
ذمم مدينة -

شركة توليد الكهرباء املركزية املساهمة العامة احملدودة

2013

2012

دينـــار

دينـــار

996ر860ر1

047ر958ر1

ذمم دائنة -

وزارة املالية

2013

2012

دينـــار

دينـــار

199ر372

609ر391

بنود قائمة الدخل الشامل للسنة املنتهية في  31كانون األول:
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2013

2012

دينـــار

دينـــار

قيمة فواتير الغاز املوردة لشركة توليد الكهرباء املركزية

837ر549ر7

975ر181ر8

حصة حكومة اململكة األردنية الهاشمية

967ر509ر1

395ر636ر1

رواتب ومنافع اإلدارة التنفيذية العليا

192ر319

823ر286

مكافآت وأتعاب وتنقالت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

875ر105

594ر101
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( )22القضايا المقامة على الشركة
بلغ���ت قيمة الق�ضاي���ا املقامة على ال�شركة كما يف  31كانون الأول  2013مبل���غ 000ر 5دينار (493 :2012ر 4دينار) .وترى
�إدارة ال�شركة وم�ست�شارها القانوين �أنه لن يرتتب عليها �أية التزامات لقاء هذه الق�ضايا.

( )23احتياطيات الغـاز
بن���ا ًء عل���ى �أحدث درا�سة لتقدير االحتياطي���ات الغازية التي مت �إجرا�ؤها خالل عام  2006من قب���ل امل�ست�شار العاملي املخت�ص
( )IPRمت تقدي���ر االحتياطي���ات مب���ا يعادل 3ر 102مليار ق���دم مكعب يف نهاية عام  .2006ت�شري الدرا�س���ة �أن هنالك مبالغة
يف التحف���ظ يف ه���ذه التقديرات حيث �أنها متت يف املنطقة املحيطة بالآب���ار ومل يدخل فيها �أي تقدير لالحتياطيات الغازية يف
معظم م�ساحة احلقل.
بناء ًا على نتائج الدرا�سات الداخلية التي جتريها ال�شركة ب�صورة م�ستمرة والتي مت حتديثها خالل عام  2007والتي متت وفق
�أك�ث�ر ط���رق احت�ساب االحتياطيات واقعية وحتفظ ًا وللآبار املنتجة فقط ،ف����إن تقديرات االحتياطي يف حدها الأدنى تبلغ 443
مليار قدم مكعب .ومن املتوقع �أن تتغري هذه الأرقام بنتائج عمليات الإ�ستك�شاف والتقييم التي تقوم بها �شركة ( )bpمبوجب
قانون الإمتياز رقم ( )1ل�سنة .2010

( )24القيمة العادلة لألدوات المالية
تتمثل الأدوات املالية يف املوجودات املالية واملطلوبات املالية.
تتكون املوجودات املالية من النقد يف ال�صندوق والأر�صدة لدى البنوك ،والذمم املدينة وبع�ض الأر�صدة املدينة الأخرى .تتكون
املطلوبات املالية من الذمم الدائنة وبع�ض الأر�صدة الدائنة الأخرى.
�إن القيمة العادلة للأدوات املالية ال تختلف ب�شكل جوهري عن القيمة الدفرتية لهذه الأدوات.
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( )25إدارة المخاطر
مخاطر أسعار الفائدة
ان ال�شركة معر�ضة ملخاطر �أ�سعار الفائدة على موجوداتها والتي حتمل فائدة وتتمثل يف الودائع لدى البنوك.
تتمث���ل ح�سا�سية قائم���ة الدخل ال�شامل ب�أثر التغريات املفرت�ض���ة املمكنة ب�أ�سعار الفوائد على رب���ح ال�شركة ل�سنة واحدة ،ويتم
احت�سابها على املوجودات واملطلوبات املالية التي حتمل �سعر فائدة متغري كما يف  31كانون الأول.
يو�ضح اجلدول التايل ح�سا�سية قائمة الدخل ال�شامل للتغريات املمكنة املعقولة على �أ�سعار الفائدة كما يف  31كانون الأول ،مع
بقاء جميع املتغريات الأخرى امل�ؤثرة ثابتة.
األثر على

2013الزيادة (النقص)

ربح السنة قبل

العملـــة

بسعر الفائدة
(نقطة أساس)

ضريبة الدخل
دينـــار

دينار أردني
دينار أردني

50
()50

071ر79
(071ر)79

األثر على

2012الزيادة (النقص)

ربح السنة قبل

العملـــة

بسعر الفائدة
(نقطة أساس)

ضريبة الدخل
دينـــار

دينار أردني
دينار أردني

50
()50

521ر64
(521ر)64

مخاطر االئتمان
خماط���ر الإئتم���ان ه���ي املخاطر التي ق���د تنجم عن تخلف �أو عج���ز املدينني واجله���ات الأخرى عن الوف���اء بالتزاماتهم جتاه
ال�شركة.
ت���رى ال�شركة ب�أنه���ا لي�ست معر�ضة بدرجة كبرية ملخاطر االئتمان حيث تقوم بو�ضع �سق���ف ائتماين للعمالء مع مراقبة الذمم
القائمة ب�شكل م�ستمر .كما حتتفظ ال�شركة بالأر�صدة والودائع لدى م�ؤ�س�سات م�صرفية رائدة.
تقوم ال�شركة ببيع كامل �إنتاجها من الغاز الطبيعي �إىل �شركة توليد الكهرباء املركزية امل�ساهمة العامة املحدودة.
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مخاطر السيولة
تعم���ل ال�شرك���ة على �إدارة خماط���ر ال�سيولة وذلك عن طري���ق �إدارة املوج���ودات ملقابلة املطلوبات يف تل���ك الفرتات من خالل
ايرادات ال�شركة.
ت�ستحق الذمم الدائنة خالل فرتة ال تتجاوز الثالثة �أ�شهر.

مخاطر العمالت
�إن معظ���م تعام�ل�ات ال�شركة هي بالدين���ار الأردين والدوالر الأمريكي� .إن �سعر �صرف الدين���ار مربوط ب�سعر ثابت مع الدوالر
الأمريكي ( 1/41دوالر لكل دينار) ،وبالتايل ف�إن �أثر خماطر العمالت غري جوهري على القوائم املالية.

( )26إدارة رأس المال
يتمثل الهدف الرئي�سي فيما يتعلق ب�إدارة ر�أ�سمال ال�شركة بالت�أكد من املحافظة على ن�سب ر�أ�سمال مالئمة ب�شكل يدعم ن�شاط
ال�شركة ويعظم حقوق امللكية.
تق���وم ال�شرك���ة ب�إدارة هيكلة ر�أ�س املال و�إجراء التعديالت الالزمة عليها يف �ضوء تغريات ظروف العمل .هذا ومل تقم ال�شركة
ب�أية تعديالت على الأهداف وال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة بهيكلة ر�أ�س املال خالل ال�سنة احلالية وال�سنة ال�سابقة.
�إن البن���ود املت�ضمنة يف هيكلة ر�أ�س املال تتمثل يف ر�أ�س املال املدفوع واالحتياطي الإجباري والإحتياطي الإختياري والإحتياطي
اخلا����ص والأرباح املدورة والبال���غ جمموعها 819ر090ر 24دينار كما يف  31كانون الأول  2013مقابل 604ر727ر 22دينار
كما يف  31كانون الأول .2012

( )27احداث الحقة
يف بداي���ة ع���ام  2014اعلنت �شرك���ة  bpب�أنها مل جتد نتيجة حفر البئري���ن يف حقل الري�شة من الناحي���ة الفنية والإقت�صادية
اهداف ًا كافية للإ�ستمرار يف اتفاقية الإمتياز (�إي�ضاح  ،)1وقد �أبلغت �شركة  bpاحلكومة وال�شركة قرارها بالإن�سحاب مبوجب
كتابها رقم  PB 0004 / 2014بتاريخ  15كانون الثاين  2014وت�سليم كافة العمليات البرتولية ب�شكل �آمن وفعال بالإ�ضافة اىل
كافة البيانات املتعلقة بها اىل ال�شركة .وتلتزم �شركة  bpعلى نفقتها بالقيام ب�أعمال الت�سليم التي تتعلق بربنامج الإ�ستك�شاف
والتقييم وان حتيل ح�صتها يف الإمتياز اىل ال�شركة بدون اي مقابل عم ًال ب�أحكام املادة  1-3من �إتفاقية تنفيذ �إمتياز الري�شة.
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( )28معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة
فيم���ا يل���ي املعايري والتف�س�ي�رات والتعديالت التي مت �إ�صداره���ا ومل ت�صبح �سارية املفع���ول حتى تاريخ �إ�ص���دار القوائم املالية
لل�شركة .تنوي ال�شركة تطبيق هذه املعايري والتف�سريات والتعديالت عندما ت�صبح �سارية املفعول:

معيار المحاسبة الدولي رقم ( )32تقاص الموجودات المالية والمطلوبات
المالية (تعديالت)
تو�ضح هذه التعديالت ما ورد يف املعيار واملتعلقة بوجود حق قانوين ملزم ب�إجراء التقا�ص ،تو�ضح التعديالت �أي�ض ًا تطبيق �آلية
التقا����ص لأنظم���ة الت�سوية ح�سب معيار املحا�سب���ة الدويل رقم ( 32على �سبيل املثال � -أنظم���ة الت�سوية املركزية) والتي تطبق
�آليات الت�سوية الإجمالية التي ال حتدث جميع ًا بنف�س الوقت .ال يتوقع �أن ت�ؤثر هذه التعديالت على املركز املايل �أو الأداء املايل
لل�شركة .ينبغي تطبيق هذه التعديالت للفرتات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد �أول كانون الثاين .2014

تعدي�ل�ات على معي���ار التقارير المالي���ة الدولي رقم ( )10ومعي���ار التقارير
المالية الدولي رقم ( )12ومعيار المحاسبة الدولي رقم (.)27
ت�ستثن���ي ه���ذه التعديالت املن�ش�آت الت���ي ينطبق عليها تعري���ف من�ش�أة ا�ستثمار ح�س���ب معيار التقارير ال���دويل رقم ( )10من
متطلب���ات التوحي���د مع ال�شركات االم ،حيث يتوج���ب على ال�شركات ت�سجي���ل ال�شركات التابعة لها بالقيم���ة العادلة من خالل
الأرب���اح واخل�سائ���ر .من املتوقع �أن ال يكون لهذا التعديل �أثر على القوائم املالية .هذه التعديالت يجب �أن تطبق للفرتات املالية
التي تبد�أ يف �أو بعد �أول كانون الثاين .2014
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