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تقرير مدقق الحسابات المستقل

إلى مساهمي
شرﻛة مصفاة البترول اﻷردنية
)شرﻛة مساهمة عامة محدودة(
عمان – اﻷردن
الــــــــــرأي المتحفظ
قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة لشرﻛة مصفاة البترول اﻷردنية "الشرﻛة" وشرﻛاتها التابعة
"المجموعة" والتي تتكون من قائمة المرﻛز المالي الموحدة ﻛما ﻓي  ٣١ﻛانون اﻷول  ٢٠١٩والقوائم
الموحدة لﻸرباح أو الخسائر والدخل الشامل والتغيرات ﻓي حقوق الملكية والتدﻓقات النقدية للسنة
المنتهية بذلك التاريخ  ،واﻻيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  ،والمتضمنة ملخص للسياسات
المحاسبية الهامة.
ﻓي رأينا  ،وبإستثناء أثر واحتمالية اﻷمور الواردة ﺿمن ﻓقرة أساس الرأي المتحفظ ﻓي تقريرنا  ،إن
القوائم المالية الموحدة المرﻓقة تظهر بصورة عادلة  ،من جميع النواحي الجوهرية  ،الوﺿع المالي
الموحد للمجموعة ﻛما ﻓي  ٣١ﻛانون اﻷول  ٢٠١٩وﻷدائها المالي الموحد وتدﻓقاتها النقدية الموحدة
للسنة المنتهية بذلك التاريخ وﻓقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية .
أساس الرأي المتحفظ
 -١المدينون و أرصدة مدينة أخرى و الدائنون و أرصدة دائنة أخرى  ،و الظاهره ﻓي قائمة
المرﻛزالمالي الموحدة  ،تتضمن مبالﻎ مﻄلوبة من وزارة المالية بقيمة  ٢١١٫٩٩٧٫٣٥٨دينار
ومبالﻎ مﻄلوبة لوزارة المالية بقيمة  ١٣٧٫٦٣٤٫٤١٢دينار على التوالي  ،لم نتمكن من
الحصول على أدلة تدقيق مناسبة للقيمة الدﻓترية للمبالﻎ المﻄلوبة من وزارة المالية والمبالﻎ
المﻄلوبة لوزارة المالية للعام  ٢٠١٩بسبب عدم تمكننا من تأﻛيد اﻷرصدة مع وزارة المالية ،
هذا ولم نتمكن من اتباع اية اجراءات تدقيق بديلة  ،وعليه لم نتمكن من تحديد أثر أية تعديﻼت
ﺿرورية على تلك اﻷرصدة  ،بالرﻏم من أن رأينا للسنة السابقة ﻛان متحفظا ً حول هذا اﻷمر،
اﻻ أنه حصلنا على معززات ثبوتية مناسبة ومﻼئمة حول المبالﻎ المﻄلوبة من وزارة المالية
بقيمة  ٢٦٧٬٧٩٠٬٤٠٧دينار والمبالﻎ المﻄلوبة لوزارة المالية بقيمة  ١٣٧٫٥٢٢٫٨٣٠دينار
للعام  ٢٠١٨و المشمولة ﺿمن أرصدة العام  ٢٠١٩بعد صدور تقريرنا حولها وذلك بموجب
ﻛتاب تأييد من وزارة المالية .
 -٢لم تقم اﻻدارة بتقاص بعض المعامﻼت بين الش رﻛة و الش رﻛات التابعه و المبينه ﻓي قائمة
اﻷرباح أو الخس ائر الموحدة  ،بما ﻻ يتماش ى مع المعايير الدولية للتقارير المالية  ،لم نتمكن
من تحديد اثر اية تعديﻼت على القوائم المالية الموحدة نتيجة لهذا اﻷمر  ،علما بأنه ﻻ يوجد
هنالك أي تأثير على صاﻓي الدخل الموحد للسنة .
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فقرة توكيدية
ايض اح رقم )/١٨ز( حول القوائم المالية الموحدة  ،والذي يبين أن هنالك تفاوض بين ش رﻛة تس ويق
المنتجات البترولية اﻷردنية )ش رﻛة تابعة( ووزارة المالية حول أحقية الحص ول على ﻓروقات تس عير
استيراد المشتقات النفﻄية عن سعر باب المصفاة الوارد ﺿمن نشرة أسعار بيع المشتقات النفﻄية ﻓيما
اذا ﻛان لص الح الش رﻛة التابعة أو لص الح وزارة المالية بقيمة  ٩٫٦مليون دينار والمص نفة ﺿ من
الدائنون واﻷرصدة الدائنة اﻷخرى  ،ان رأينا ﻏير متحفظ بخصوص هذه اﻷمر.
لقد قمنا بتدقيقنا وﻓقا للمعايير الدولية للتدقيق  ،إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موﺿحه ﻓي ﻓقرة
"مسؤولية مدقق الحسابات" حول تدقيق القوائم المالية الموحدة من تقريرنا  ،ﻛما أننا مستقلون عن
المجموعة وﻓق ميثاق اﻷخﻼق للمحاسبين الصادر عن مجلس المعايير اﻷخﻼقية الدولي للمحاسبين
باﻹﺿاﻓة الى المتﻄلبات اﻻخﻼقية اﻷخرى المتعلقة بتدقيقنا للقوائم المالية الموحدة للمجموعة ﻓي
اﻷردن ،وقد أوﻓينا بمسؤولياتنا اﻷخﻼقية اﻷخرى  ،ونعتقد بأن بينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها
ﻛاﻓيه لتوﻓر أساسا لرأينا المتحفظ .
أمور التدقيق الرئيسية
تعتبر أمور التدقيق الرئيسية  ،ﻓي تقديرنا المهني اﻷﻛثر أهمية ﻓي تدقيقنا للقوائم المالية الموحدة للسنة
الحالية  ،وتم تناول هذه اﻷمور ﻓي سياق تدقيقنا للقوائم المالية الموحدة ﻛكل  ،وﻓي تشكيل رأينا حولها،
وﻻ نبدي رأيا منفصﻼ حولها  ،باستثناء المسائل الواردة ﻓي ﻓقرة أساس الرأي المتحفظ  ،ﻓقد قررنا
عدم وجود مسائل تدقيق رئيسية أخرى ﻓي تقريرنا .
معلومات أخرى
إن اﻹدارة مسؤولة عن المعلومات اﻷخرى وتتكون المعلومات اﻷخرى من المعلومات الواردة ﻓي
التقرير السنوي ﻏير القوائم المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات حولها اننا نتوقع ان يتم تزويدنا
بالتقرير السنوي بتاريخ ﻻحق لتقريرنا  ،ﻻ يشمل رأينا حول القوائم المالية الموحدة المعلومات اﻷخرى
وإننا ﻻ نبدي اي نوع من التأﻛيد او استنتاج حولها .
ﻓيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية الموحدة  ،ﻓإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات اﻷخرى المذﻛورة أعﻼه
عندما تصبح متاحة لنا  ،بحيث نُقيّم ﻓيما اذا ﻛانت المعلومات اﻷخرى ﻏير متواﻓقة بشكل جوهري مع
القوائم المالية الموحدة او المعلومات التي تم التوصل إليها من خﻼل تدقيقنا أو ان المعلومات اﻷخرى
تتضمن اخﻄاء جوهرية .
مسؤوليات اﻹدارة والقائمين على الحوكمة عن إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة
إن اﻻدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرﺿها بصورة عادلة وﻓقا ً للمعايير الدولية
للتقارير المالية  ،وتشمل هذه المسؤولية اﻻحتفاظ بالرقابة الداخلية التي تجدها اﻻدارة مناسبة لتمكنها
من اعداد القوائم المالية الموحدة بصورة عادلة خالية من أخﻄاء جوهرية  ،سواء ﻛانت ناشئة عن
اﻻحتيال او عن الخﻄأ.
عند إعداد القوائم المالية الموحدة ان اﻻدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على اﻻستمرار ﻛمنشأة
مستمرة  ،واﻻﻓصاح حسبما يقتضيه الحال  ،عن المسائل المتعلقة باﻻستمرارية واستخدام مبدأ
اﻻستمرارية المحاسبي إﻻ إذا نوت اﻻدارة تصفية المجموعة أو وقف عملياتها  ،أو ﻻ يوجد لديها بديل
واقعي اﻻ القيام بذلك .
ويعتبر القائمين على الحوﻛمة مسؤولين عن اﻹشراف على إعداد التقارير المالية للمجموعة .

-٣مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم المالية الموحدة
إن أهداﻓنا تتمثل بالحصول على تأﻛيد معقول ﻓيما إذا ﻛانت القوائم المالية الموحدة ﻛكل خالية من أخﻄاء
جوهرية  ،سواء ﻛانت ناشئة عن اﻻحتيال أو عن الخﻄأ  ،وإصدار تقرير يشمل رأينا  ،أن التأﻛيد
المعقول هو مستوى عال من التأﻛيد  ،اﻻ أن عملية التدقيق التي تمت وﻓقا للمعايير الدولية للتدقيق ﻻ
تضمن دائما أن تكشف اﻻخﻄاء الجوهرية عند وجودها  ،من الممكن ان تنشأ اﻷخﻄاء عن اﻻحتيال
أوعن الخﻄأ  ،وتعتبر جوهريه بشكل إﻓراديا أو مجتمعة إذا ﻛان من المعقول توقع تأثيرها على القرارات
اﻻقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناء على هذه القوائم المالية الموحدة .
ﻛجزء من عملية التدقيق وﻓقا لمعايير التدقيق الدولية  ،ﻓإننا نمارس الحكم المهني ونحاﻓظ على الشك
المهني ﻓي جميع نواحي التدقيق  ،ﻛما نقوم أيضا:
 تحديد وتقييم مخاطر اﻷخﻄاء الجوهرية ﻓي القوائم المالية الموحدة  ،سواء ﻛانت ناشئة عن
اﻻحتيال أو عن الخﻄأ  ،وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر،
والحصول على أدلة تدقيق ﻛاﻓية ومناسبة توﻓر أساسا لرأينا  ،أن مخاطر عدم الكشف عن أية
أخﻄاء جوهرية ناتجة عن اﻻحتيال هي أعلى من تلك الناتجة عن الخﻄأ  ،حيث يشمل اﻻحتيال
على التواطؤ والتزوير ،أو الحذف المتعمد  ،أو محاوﻻت التشويه  ،أو تجاوز الرقابة الداخلية.
 ﻓهم الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب
الظروف  ،ولكن ليس من أجل إبداء رأي حول ﻓعالية الرقابة الداخلية للمجموعة .
 تقييم مﻼئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واﻹيضاحات المتعلقة
بها التي تعدها اﻹدارة .
 اﻻستنتاج حول مدى مﻼئمة استخدام اﻹدارة لمبدأ اﻻستمرارية المحاسبي  ،وبناء على أدلة
التدقيق التي تم الحصول عليها  ،اذا تبين وجود حالة جوهرية من عدم التيقن متعلقة بأحداث
أو ظروف قد تثير شكوﻛا جوهرية حول قدرة المجموعة على اﻻستمرار ﻛمنشأة مستمرة ،
وﻓي حال توصلنا ﻻستنتاج يفيد بوجود حالة جوهرية من عدم التيقن ،يتوجب علينا لفت اﻻنتباه
ﻓي ت قريرنا إلى اﻹﻓصاحات ذات الصلة الواردة ﻓي القوائم المالية الموحدة  ،أو ﻓي حال ﻛانت
هذه اﻹﻓصاحات ﻏير ﻛاﻓية يتوجب تعديل رأينا  ،هذا ونعتمد ﻓي استنتاجاتنا على أدلة التدقيق
التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا  ،ومع ذلك قد تؤدي اﻷحداث أو الظروف المستقبلية
بالمجموعة إلى التوقف عن اﻻستمرار ﻛمنشأة مستمرة .
 تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة  ،بما ﻓي ذلك اﻹﻓصاحات  ،وﻓيما
إذا ﻛانت القوائم المالية الموحدة تظهر المعامﻼت واﻷحداث ذات العﻼقة بﻄريقة تحقق العرض
العادل.
 الحصول على أدلة تدقيق ﻛاﻓية ومناسبة ﻓيما يتعلق بالمعلومات المالية من الكيانات أو اﻷنشﻄة
التجارية داخل المجموعة ﻹبداء الرأي حول القوائم المالية الموحدة  ،أننا مسؤولون عن التوجيه
واﻹشراف والقيام بالتدقيق للمجموعة  ،ونبقى المسؤولون الوحيدون عن رأينا.
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ﻛما نتواصل مع القائمين على الحوﻛمة ﻓيما يتعلق باﻷمور اﻷخرى وبنﻄاق وتوقيت التدقيق المخﻄط
له ونتائج التدقيق الهامة  ،بما ﻓي ذلك أي تقصير جوهري ﻓي الرقابة الداخلية التي نجدها من خﻼل
تدقيقنا .
ﻛما نقوم بتزويد القائمين على الحوﻛمة ببيان يظهر امتثالنا للمتﻄلبات اﻷخﻼقية المتعلقة باستقﻼلنا،
والتواصل معهم بخصوص جميع العﻼقات وﻏيرها من المسائل التي من المعقول اﻻعتقاد بتأثيرها
على استقﻼليتنا  ،وحيثما ﻛان ذلك قابل للتﻄبيق والضمانات ذات الصلة .
من اﻻمور التي تم التواصل بشأنها مع القائمين على الحوﻛمة  ،تم تحديد أﻛثر هذه اﻻمور أهمية ﻓي
تدقيق القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية  ،والتي تعد أمور تدقيق رئيسة  ،تم وصف هذه اﻻمور ﻓي
تقريرنا ﻛمدققي حسابات إﻻ إذا حال القانون أو التعليمات دون اﻹﻓصاح العلني عن هذه اﻻمور أو
عندما نعد تقريرنا  ،وذلك ﻓي حاﻻت نادرة للغاية  ،ان ﻻ يتم عرض امور معينة ﻓي تقريرنا إذا ﻛان
من المعقول ان نتوقع بأن اﻵثار السلبية تفوق عوائد المصلحة العامة لمثل هذا العرض.
تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية اﻷخرى
تحتفظ الشرﻛة بقيود وسجﻼت حسابية منظمة بصورة أصولية  ،وهي متفقة من النواحي الجوهرية مع
القوائم المالية الموحدة المرﻓقة ونوصي الهيئة العامة للمساهمين المصادقة على هذه القوائم المالية
الموحدة بعد أخذ اﻻثار المحتملة للبنود الواردة ﻓي ﻓقرة أساس الرأي المتحفظ واﻷمر الوارد ﻓي الفقرة
التوﻛيدية لتقريرنا .
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)(٤٥٣٫٢٠٩
٣٦٫٤١٩٫٣٣٩

اجمالي الدخل الشامل الموحد للسنة العائد الى :
مساهمي الشركة

٤٤٫١٥٤٫٢٤٢

٣٦٫١٦٣٫٠٢٦

غير المسيطرين

٣٢١٫٨٣٠

٢٥٦٫٣١٣

٤٤٫٤٧٦٫٠٧٢

٣٦٫٤١٩٫٣٣٩

ان اﻻيضاحات المرفقة تشكل جز ًء من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المرفق .

قائمـــــــــــــــة )د(
شركة مصفاة البترول اﻻردنية
)شركة مساهمة عامة محدودة(
عمان  -اﻻردن
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

إحتياطي تقييم

العــــــــــــام ٢٠١٩
الرصيد في بداية العام

رأس المـــــــــال

احتياطــــــــــي

احتياطـــي

موجودات مالية -

احتياطي مشروع

فرق شراء حقوق

المدفـــــــــــــوع

اجبــــــــــــاري

اختيـــاري *

بالصافي

التوسعة الرابعة

غير المسيطرين

اﻷرباح المدورة ***

دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٤٣٫١٢٤٫٤٢٥

١٫٦٢٧٫٦٤٥

-

١٦٫١٤٣٫٥٥٥

الربح للسنة  -قائمة )ب(

-

-

-

التغير في إحتياطي تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل

-

-

-

إجمالي الدخل الشامل الموحد  -قائمة )ج(

-

-

المقتطع للﻺحتياطيات

-

تحويل من احتياطي اختياري الى احتياطي التوسعة الرابعة ****

-

تحويل من احتياطي التوسعة الرابعة الى اﻷرباح المدورة **

-

-

أرباح موزعة على المساهمين *****

-

-

-

-

التغير في حقوق غير المسيطرين

٢٫٧٠٩٫٦٩٧
-

-

-

)(٣٦٨٫٤٠٠

-

-

٢٨٧٫٢٧٠

-

-

٢٨٧٫٢٧٠

-

٥٨٫٢٤٥٫٢٥٠

٢١٨٫٧٧٢٫٤٧٥

٤٣٫٨٦٦٫٩٧٢

٤٣٫٨٦٦٫٩٧٢

٣٢١٫٨٣٠

٤٤٫١٨٨٫٨٠٢

-

-

٨٫٥٣٨٫٥٧٩

-

٨٫٥٣٨٫٥٧٩

-

)(٧٫٤٢٠٫٣٧٣

-

٧٫٤٢٠٫٣٧٣

-

-

-

)(١٥٫٩٥٨٫٩٥٢

-

١٥٫٩٥٨٫٩٥٢

-

-

-

-

)(٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠

-

-

-

-

-

فرق شراء حقوق غير المسيطرين
الرصيد في نهاية العام

١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٤٥٫٨٣٤٫١٢٢

الرصيد في بداية العام

١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٤١٫٧٠٦٫٧٢٠

١٤٫٥٨٤٫٩١٠

٢٫٠٨٠٫٨٥٤

دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

١١٫١٣٦٫٧٢٦

٤٣٫٨٦٦٫٩٧٢

١٧٫٢٦١٫٧٦١

مساهمي الشركة

المسيطرين

حقوق الملكية
٢٢٩٫٩٠٩٫٢٠١

)(١٩٫٧٨٦٫٨٥٥

١٫٩١٤٫٩١٥

مجموع حقوق

حقوق غير

مجموع

-

-

٢٨٧٫٢٧٠
٤٤٫١٥٤٫٢٤٢

٣٢١٫٨٣٠

٢٨٧٫٢٧٠
٤٤٫٤٧٦٫٠٧٢

-

-

-

-

-

-

)(٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠
-

)(٢٫٧٦٨٫٠٨٧

)(٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٢٫٧٦٨٫٠٨٧

٢٨١٫٩٢٨
)(٨٦٫٤٧٢

٧٣٫٢٨٤٫٣١٩

٢٨١٫٩٢٨
٢٣٨٫٢٠٨٫٦٤٥

٨٫٦٩٠٫٤٦٩

٢٨١٫٩٢٨
٢٤٦٫٨٩٩٫١١٤

-

٤٣٫٤٣٣٫٧٧١

٢٠٤٫٤٥٩٫١٧٣

٩٫٦٧٨٫٠١٧

٢١٤٫١٣٧٫١٩٠

العــــــــــــام ٢٠١٨
أثر تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ) - (٩بالصافي بعد الضريبة
الرصيد المعدل

-

١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٤١٫٧٠٦٫٧٢٠

١٤٫٥٨٤٫٩١٠

الربح للسنة  -قائمة )ب(

-

-

-

التغير في إحتياطي تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل
إجمالي الدخل الشامل الموحد  -قائمة )ج(

-

-

٣٦٫٦١٦٫٢٣٥

٣٦٫٦١٦٫٢٣٥

٢٥٦٫٣١٣

٣٦٫٨٧٢٫٥٤٨

٢٫٦٥٢٫٩١٨

-

-

-

)(٤٥٣٫٢٠٩

-

-

-

-

-

)(٤٥٣٫٢٠٩

-

٧٫٨٣٦٫٢٩٢

-

٧٫٨٣٦٫٢٩٢

-

)(١٧٫٠٩٠٫٢٨٩

)(٦٫٢٧٧٫٦٤٧

-

٦٫٢٧٧٫٦٤٧

-

-

)(١٦٫٧٦٦٫٨٥٧

-

١٦٫٧٦٦٫٨٥٧

-

-

-

)(٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠

-

-

-

المقتطع للﻺحتياطيات
تحويل من احتياطي اختياري الى احتياطي التوسعة الرابعة

-

تحويل من احتياطي التوسعة الرابعة الى اﻷرباح المدورة

-

-

-

أرباح موزعة على المساهمين *****

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

التغير في حقوق غير المسيطرين

-

-

)(١٫٤٨١٫٣٢٤
٤١٫٩٥٢٫٤٤٧

٢٠٢٫٩٧٧٫٨٤٩

٩٫٦٧٨٫٠١٧

٢١٢٫٦٥٥٫٨٦٦

٣٦٫٦١٦٫٢٣٥

-

فرق شراء حقوق غير المسيطرين
الرصيد في نهاية العام

٢٫٠٨٠٫٨٥٤

٢٫٦٥٢٫٩١٨

١٫٤١٧٫٧٠٥

١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٤٣٫١٢٤٫٤٢٥

١٦٫١٤٣٫٥٥٥

١٫٦٢٧٫٦٤٥

-

)(٣٦٨٫٤٠٠
)(٣٦٨٫٤٠٠

-

-

٥٨٫٢٤٥٫٢٥٠

)(١٫٤٨١٫٣٢٤

)(٤٥٣٫٢٠٩
٣٦٫١٦٣٫٠٢٦

-

٢٥٦٫٣١٣

)(١٫٤٨١٫٣٢٤

)(٤٥٣٫٢٠٩
٣٦٫٤١٩٫٣٣٩

-

-

-

-

-

-

)(٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٣٦٨٫٤٠٠
٢١٨٫٧٧٢٫٤٧٥

١٫٢٠٢٫٣٩٦
١١٫١٣٦٫٧٢٦

)(٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠
١٫٢٠٢٫٣٩٦
)(٣٦٨٫٤٠٠
٢٢٩٫٩٠٩٫٢٠١

قررت الهيئة العامة في إجتماعها العادي المنعقد بتاريخ  ٢٧نيسان  ٢٠١٩تخصيص مبلغ  ٨٫٥٣٨٫٥٧٩دينار لحساب اﻹحتياطي اﻹختياري من حساب اﻷرباح المدورة .

** قررت الهيئة العامة في إجتماعها العادي المنعقد بتاريخ  ٢٧نيسان  ٢٠١٩تخصيص مبلغ  ٨٫٥٣٨٫٥٧٩دينار لحساب إحتياطي خاص ﻷغراض مشروع التوسعة الرابع من حساب اﻷرباح المدورة و قامت الشركة بدفع مبلغ  ١٥٫٩٥٨٫٩٥٢دينار خﻼل العام  ٢٠١٩من اﻻحتياطي الخاص ﻷغراض مشروع التوسعة
الرابع متمثل بدفعات أعمال التصاميم اﻷساسية والتفصيلية واﻻستشارات الفنيه والماليه الخاصة بالمشروع .
*** تشمل ارباح العام واﻻرباح المدورة مبلغ  ٩٫١٢٥٫٥٣٤دينار كما في  ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٩تتمثل في قيمة الموجودات الضريبية المؤجلة والمقيدة التصرف بموجب تعليمات هيئة اﻷوراق المالية .
**** قامت الشركة بتحويل مبلغ  ٧٫٤٢٠٫٣٧٣دينار من رصيد اﻻحتياطي اﻻختياري الى احتياطي مشروع التوسعة الرابع خﻼل العام  ٢٠١٩بنا ًء على الموافقة المسبقة للهيئة العامة للمساهمين بتاريخ  ٢٧نيسان . ٢٠١٩
***** قررت الهيئة العامة في إجتماعها العادي المنعقد بتاريخ  ٢٧نيسان  ٢٠١٩توزيع أرباح نقدية بما نسبته  %٢٥من رأس المال المدفوع والذي يعادل  ٢٥مليون دينار )مقابل  ٢٠مليون دينار عن أرباح العام .(٢٠١٧

ان اﻻيضاحات المرفقة تشكل جز ًء من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المرفق .

قائمــــــــــــــة )هـ(
شر كة مصفاة البترول اﻷردنية
)شركة مساهمة عامة محدودة(
عمان  -اﻷردن
قائمة التدفقات النقدية الموحدة

ايضاح
التدفقات النقدية من عمليات التشغيل :
الربح للسنة قبل الضريبة  -قائمة )ب(
التعديﻼت :
استهﻼك ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارية
استهﻼك حق استخدام المأجور
اطفاءات موجودات غير ملموسة
تسوية اﻷرباح مع الحكومة  -فائض
)المحرر من( مخصص اسطوانات الغاز
المقيد على )المحرر من( مخصص اجازات موظفين  -بالصافي
مخصص تعويض نهاية الخدمة
)المحرر من( مخصص قضايا
فوائد نتجت عن تملك شركة تابعة
فوائد التزامات تأجير
مخصص تعويضات اصابات العمل
مخصص المواد الراكدة وبطيئة الحركه و الرواسب
مخصص اجور تخزين
خسائر اﻻسطوانات الهندية
ايراد فوائد تأخير من الحكومة
ايراد تخزين المحزون اﻻستراتيجي
مخصص تسهيﻼت ائتمانية متوقعة
صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل التغير في بنود رأس المال العامل
النقص )الزيادة( في مدينون وارصدة مدينة اخرى
)الزيادة( النقص في زيت خام ومشتقات بترولية جاهزة ولوازم
الزيادة )النقص( في المطلوب لصندوق نظام الوفاة والتعويض ومكافـأة نهاية الخدمة
الزيادة )النقص( في دائنون وارصدة دائنة اخرى
صافي التدفقات النقدية من )اﻹستخدامات النقدية( في عمليات التشغيل قبل الضريبة
والمخصصات المدفوعة
ضريبة دخل مدفوعة
المدفوع من مخصص اجور تخزين
المدفوع من مخصص المواد الراكدة وبطيئة الحركه و الرواسب
صافي التدفقات النقدية من )اﻹستخدامات النقدية( في عمليات التشغيل

للسنـــــــة المنتهيــــــــــة فــــــــــــــي
 ٣١كانـــــــــــــــــــــــــــــــــون اﻷول
٢٠١٨
٢٠١٩
دينـــــــــــــــــــــار
دينـــــــــــــــــــــار
٤٢٫٦٩٢٫٨٩٦
٥٢٫١٤١٫٠٧٥

 ١٣و ٢١٫٠٤٦٫٣٧٨ ١٤
٣٫٦٣٤٫٦٨٥
١٦
٣٫٠٠٠٫٠٠٠
١٥
٢٨
 /١٨د -
١٧٦٫٩٢٢
١٨
٥٢٫٠١٣
١٨
١٫٠٦٧٫٤٥٧
١٫٠٣١٫٠٣١
١٦
)(٤٩١٫٧٠٨
١٨
١٫١٠٠٫٤١٤
١٠
 /١٨ح ٥٫٠٤٩٫٦٠٠
٣٫٦٥٨٫٠٠٨
)(٣٣٫٣١١٫٠٢٨
)(١٣٫٢٩٦٫٩١٧
٢٫٦٣١٫١٤٨
 /٩ي
٤٧٫٤٨٩٫٠٧٨
٣٨٢٫١٥٠٫٠٩١
)(١٢٨٫١٤٥٫٠٣١
٤٫٩٠٧٫٧٥٠
٧٦٫٩٧٤٫٢١٥

٢٥٫٢٧٨٫٧١٦
٣٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٥٫٧٨٣٫٧٦٠
)(٥٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٢٧٤٫٦٧٩
٩٦٫٤٨٢
)(٥٤٢٫٠٨٥
٢٤٣٫٣٢١
٤٫٢٧٢٫١٠٦
٨٫٠٩٠٫٢١٩
١٫٢١٩٫٣٣٦
)(٢١٫٢٣٢٫٠٣٣
)(٩٫٣٦٩٫٧٥٣
٧٣٢٫١٧٥
٤٣٫٤٢٢٫٩٤١
)(٦٢٫٤٥٧٫٢٣٧
٤٧٫٣٩٦٫١٥٨
)(٦٫٢٢٩٫٨٦٤
)(١٢٤٫٠٢٢٫٧٤٠

٣٨٣٫٣٧٦٫١٠٣
)(٦٫٨٧٨٫٠٩٠
١٩
 /١٨ح )(٢٫٢٥٠٫٠٠٠
)(١٫٦٧٤٫٠٥٦
١٠
٣٧٢٫٥٧٣٫٩٥٧

)(١٠١٫٨٩٠٫٧٤٢
)(٥٫٩٤٩٫٦٧٣
)(١٫٠٠٠٫٠٠٠
)(١٠٨٫٨٤٠٫٤١٥

التدفقات النقدية من عمليات اﻻستثمار :
التغير في ممتلكات و أراضي ومعدات وإستثمارات عقارية  -بالصافي
المدفوع لوزراة الطاقة لقاء رخصة التسويق
مشاريع قيد اﻻنجاز  -بالصافي
)شراء( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الدخل الشامل
المدفوع لشراء شركة تابعة
صافي )اﻹستخدامات النقدية في( عمليات اﻻستثمار

)(٢٦٫٠٥٥٫٦١١
)(١٣٫٩٤٠٫٧٢٦
)(٣٩٫٩٩٦٫٣٣٧

)(٢٤٫٣٩٤٫٦٣٦
)(٤٫٢٨٠٫٠٠٠
)(١٤٫٧٣٨٫٦١٢
)(١٥٫٠٠٠
)(٥٫٥٠٠٫٠٠٠
)(٤٨٫٩٢٨٫٢٤٨

التدفقات النقدية من عمليات التمويل :
)النقص( الزيادة في بنوك دائنة
الزيادة في إلتزامات مقابل عقد إيجار تمويلي
أرباح موزعة على المساهمين
المدفوع من التزامات تأجير
صافي التدفقات النقدية من عمليات التمويل
صافي الزيادة في النقد
نقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية السنة
نقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية السنة

٨

)(٢٩٨٫٩٠٣٫٠١٦
)(٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٣٫٧٨٤٫٥٧٢
)(٣٢٧٫٦٨٧٫٥٨٨
٤٫٨٩٠٫٠٣٢
١٦٫٩٦٦٫٩٠٣
٢١٫٨٥٦٫٩٣٥

١٨٢٫٨٤٥٫٢٥٠
٨٠٢٫٥٦٤
)(٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠
١٦٣٫٦٤٧٫٨١٤
٥٫٨٧٩٫١٥١
١١٫٠٨٧٫٧٥٢
١٦٫٩٦٦٫٩٠٣

عمليات غير نقدية
تحويﻼت من ممتلكات و أراضي و معدات  -بالصافي الى حق اسخدام مأجور

١٤

١١٫٢٦٩٫٩١١

-

١٦

إن اﻹيضاحات المرفقة تشكل جز ًء من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المستقل .

ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ مساهمﺔ عامﺔ محدودة(
عمان – اﻷردن
إيضاحات حول القوائم الماليﺔ الموحدة
 - ١عــــــــــــــــام
تأسست الشﺮﻛﺔ بتاريخ  ٨تموز  ١٩٥٦بﺮأسمال مقداره أربعﺔ مﻼيين دينار أردني وقد تمت زيادة
رأس المال على عدة مﺮاحل ﻛان اخﺮها قﺮار الشﺮﻛﺔ المتخذ في اجتماعها غيﺮ العادي بتاريخ ٢٨
نيسان  ٢٠١٦حيث تم زيادة رأس مال الشﺮﻛﺔ عن طﺮيق رسملﺔ  ٢٥مليون دينار وتوزيعها على
المساهمين ليصبح رأسمال الشﺮﻛﺔ المصﺮح به والمدفوع  ١٠٠مليون دينار .
تمتلك الشﺮﻛﺔ باﻻضافﺔ الى الوحدات الﺮئيسيﺔ لتكﺮيﺮ وتصنيع المشتقات البتﺮوليﺔ مصنع ﻻنتاج
الزيوت المعدنيﺔ باﻻضافﺔ الى ﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ اﻷردنيﺔ  ،ﻛما تمتلك الشﺮﻛﺔ ثﻼثﺔ
محطات لتعبئﺔ الغاز المسال بالزرقاء و عمان و اربد ،ﻛما يتم في مشغل خاص عمليﺔ اﺻﻼح
اسطوانات الغاز بهدف خفض ﻛلفﺔ ﺷطب اﻻسطوانــات  ،وتغطي القوائم الماليﺔ الموحدة المﺮفقﺔ
عمليات الوحدات الﺮئيسيﺔ والمصانع والشﺮﻛات التابعﺔ المملوﻛﺔ بشكل مباﺷﺮ وغيﺮ مباﺷﺮ.
ﻛما تقوم الشﺮﻛﺔ اضافﺔ الى تكﺮيﺮ وانتاج وتصنيع المشتقات البتﺮوليﺔ بعمليﺔ نقل وتوزيع هذه
المشتقات الى بعض المستهلكين الذين يتم تزويدهم من الشﺮﻛﺔ مباﺷﺮة والقيام بتسويق الزيوت
المعدنيﺔ  ،وتقوم ﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ اﻷردنيﺔ بتزويد المحطات التابعﺔ لها بالمشتقات
النفطيﺔ اضافﺔ لعمليﺔ ﺻيانﺔ هذه المحطات في جميع انحاء المملكﺔ .
بموجب إتفاقيﺔ التسويﺔ مع الحكومﺔ اﻷردنيﺔ بتاريخ  ٢٥ﺷباط  ٢٠٠٨حول إنهاء اﻹمتيـاز  ،يتوجب
على الشﺮﻛﺔ فصل بعض نشاطات الشﺮﻛﺔ عن طﺮيق تأسيس ﺷﺮﻛات جديدة مملوﻛﺔ ﻛليا ً أو جزئيا ً
لشﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ بعد تاريخ إنتهاء عقد اﻹمتيــاز في  ٢آذار  ، ٢٠٠٨وعليه قامت
الشﺮﻛﺔ خﻼل السنﺔ المنتهيﺔ في  ٣١ﻛانون اﻷول  ٢٠٠٨بتأسيس ﺷﺮﻛتين تابعتين مملوﻛتين بالكامل
من قبل ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ و هما الشﺮﻛﺔ اﻷردنيﺔ لصناعﺔ وتعبئﺔ الغاز المسال والشﺮﻛﺔ
اﻷردنيﺔ لصناعﺔ الزيوت المعدنيﺔ  ،تمهيدا ً لفصل نشاطي تعبئﺔ الغاز وﺻناعﺔ الزيوت المعدنيﺔ ،
علما ً بأن هاتين الشﺮﻛتين لم تمارسا أي نشاط تجاري بعد  ،وﻻ تزال الشﺮﻛﺔ بصدد إستكمال
إجﺮاءات فصل نشاطات الشﺮﻛﺔ اﻷخﺮى  ،هذا وقامت الشﺮﻛﺔ بتأسيس ﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات
البتﺮوليﺔ اﻷردنيﺔ خﻼل العام  ٢٠١٣وهي مملوﻛﺔ بالكامل لشﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ.
تم اقﺮار القوائم الماليﺔ الموحدة للشﺮﻛﺔ من قبل مجلس اﻻدارة في جلسته المنعقدة بتاريــــخ  ١٤آيار
 ٢٠٢٠وهي خاضعﺔ لموافقﺔ الهيئﺔ العامﺔ للمساهمين .
 - ٢إتفاقيﺔ اﻹمتياز
أ -إنته ت إتفاقي ﺔ اﻹمتي از الموقع ﺔ ب ين الحكوم ﺔ اﻷردني ﺔ والش ﺮﻛﺔ بت اريخ  ٢آذار  ٢٠٠٨وعلي ه قام ت
الشﺮﻛﺔ بتوقيع إتفاقيﺔ تسويﺔ مع الحكومﺔ اﻷردنيﺔ بتاريخ  ٢٥ﺷباط  ٢٠٠٨حول إنه اء اﻹمتي از والت ي
أقﺮتها الهيئ ﺔ العام ﺔ ف ي إجتماعه ا غي ﺮ الع ادي المنعق د بت اريخ  ٢٢آذار  ٢٠٠٨حي ث ل م ي تم التوﺻ ل
ال ى اتف اق ح ول احقي ﺔ اﻻحتف اظ بأرﺻ دة مخص ص الخس ائﺮ اﻻئتماني ﺔ المتوقع ﺔ ومخص ص الم واد
الﺮاﻛدة وبطيئﺔ الحﺮﻛﺔ والﺮواسب في حينه  ،ونتيجﺔ الى اﻻتفاق بين الش ﺮﻛﺔ والحكوم ﺔ اﻷردني ﺔ ورد
ﻛت اب وزارة المالي ﺔ رق م  ٢٨٦٦٩/١٨/٤ت اريخ  ٢٩اب  ٢٠١٩وال ذي تض من موافق ﺔ وزارة المالي ﺔ
على ان تقوم الشﺮﻛﺔ بتنظيف خزاناتها من الﺮواس ب والم اء م ع تحم ل الحكوم ﺔ له ذه الكلف ﺔ وان تق وم
الش ﺮﻛﺔ بش طب الم واد وقط ع الغي ار والل وازم الت ي انتف ت الحاج ﺔ له ا وتحوي ل الﺮﺻ يد الف ائض م ن
مخص ص الم واد الﺮاﻛ دة وبطيئ ﺔ الحﺮﻛ ﺔ والﺮواس ب ال ى وزارة المالي ﺔ ،ﻛم ا تض من الكت اب موافق ﺔ
وزارة الماليﺔ على احتفاظ الشﺮﻛﺔ بﺮﺻيد مخصص الخسائﺮ اﻻئتماني ﺔ المتوقع ﺔ  ،وف ي ح ال اس تﺮداد
الشﺮﻛﺔ ﻷي ذمﺔ تم رﺻدها ضمن المخصص يتم قيد المبلغ المﺮﺻود لحساب وزارة الماليﺔ.

-٢هذا وبموجب قﺮار مجلس إدارة ﺷﺮﻛﺔ مص فاة البت ﺮول اﻷردني ﺔ رق م  ٢٠٠٩/١٣٢ت اريخ  ١٥تش ﺮين
الثاني  ، ٢٠٠٩تمت الموافقﺔ على ما ورد في ﻛتاب معالي وزيﺮ الماليﺔ رق م ) (٢٥٧٤١/٤/١٨ت اريخ
 ١٥تشﺮين الثاني  ٢٠٠٩ﻹنهاء اﻷمور الماليﺔ العالق ﺔ ب ين الش ﺮﻛﺔ وﻛ ل م ن وزارت ي المالي ﺔ والطاق ﺔ
والثﺮوة المعدنيﺔ وذلك بموجب اﻷسس التاليﺔ :
 - ١سيتم من خﻼل آليﺔ تسعيﺮ المشتقات النفطيﺔ تحقيق ربح سنوي للش ﺮﻛﺔ بمق دار  ٧/٥ملي ون دين ار بع د
الض ﺮيبﺔ لنش اط التكﺮي ﺮ والتوزي ع م ع مﺮاع اة أن يك ون التغي ﺮ ف ي نفق ات الش ﺮﻛﺔ ض من النس ب
الطبيعيﺔ .
 - ٢تس تثنى أرب اح مص نع الزي وت م ن اﻷرب اح المش ار إليه ا ف ي البن د ) (١أع ﻼه عل ى أن تخض ع ه ذه
اﻷرباح لضﺮيبﺔ الدخل .
 - ٣تم نح الش ﺮﻛﺔ مبل غ وق دره ) (١٠س نت  /بﺮمي ل م ن ال وفﺮ المتحق ق للحكوم ﺔ ﻛ ﺮبح إض افي م ن ب دل
تكﺮي ﺮ ال نفط العﺮاق ي ويحتس ب ه ذا الب دل عل ى ﻛمي ﺔ البﺮامي ل المس تلمﺔ م ن قب ل الش ﺮﻛﺔ وعل ى أن
تخضع هذه اﻷرباح للضﺮيبﺔ .
 - ٤اﻹتف اق م ا ب ين ممثل ي الحكوم ﺔ ورئ يس لجن ﺔ الت دقيق المنبثق ﺔ ع ن مجل س إدارة الش ﺮﻛﺔ عل ى أي
مخصص جديد أو زيادة المخصصات القائمﺔ وأن يتم مﺮاجعتها بشكل ربعي .
 هذا وبموجب قﺮار مجلس الوزراء في إجتماعه المنعق د بت اريخ  ٢٤تش ﺮين الث اني  ٢٠٠٩ت م الموافق ﺔعلى البنود أعﻼه لتسويﺔ العﻼقﺔ الماليﺔ بين الحكومﺔ وﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ .
 بموجب ﻛتاب رئاس ﺔ ال وزراء رق م  ٦٠١٤/٥/١٧/٣١بت اريخ  ٢٤آذار  ٢٠١٠وﻛت اب وزارة الطاق ﺔوالثﺮوة المعدنيﺔ رقم  ١٤٣٩/١/٥/٦بتاريخ  ٢٩آذار  ٢٠١٠تمت الموافقﺔ على تمديد اﻻتفاقي ﺔ أع ﻼه
للعام . ٢٠١٠
ب -هــذا وتم احتساب أرب اح الش ﺮﻛﺔ للفت ﺮة المنتهي ﺔ ف ي  ٣٠نيس ان  ٢٠١٨ولﻼع وام م ن  ٢٠١٢ولغاي ﺔ
نهايﺔ العام  ٢٠١٧وفقا ً لقﺮار مجلس الوزراء في جلسته المنعق دة بت اريخ  ١٣أيل ول  ٢٠١٢والموض ح
في ﻛتاب رئاس ﺔ ال وزراء رق م  ٢٤٦٩٤/٥/١٧/٣١بت اريخ  ١٧أيل ول  ٢٠١٢والمواف ق علي ه م ن قب ل
الهيئﺔ العامﺔ في اجتماعها غيﺮ العادي المنعقد بتاريخ  ٨تشﺮين الثاني  ٢٠١٢والمتضمن ما يلي :
 - ١ان يتم من خﻼل آليﺔ تسعيﺮ المشتقات النفطيﺔ تحقيق ربح سنوي ﺻافي لش ﺮﻛﺔ مص فاة البت ﺮول
اﻷردنيﺔ بمقدار ) (١٥خمسﺔ عشﺮ مليون دين ار بع د الض ﺮيبﺔ م ع مﺮاع اة ان يك ون التغيي ﺮ ف ي
نفق ات الش ﺮﻛﺔ ض من النس ب الطبيعي ﺔ وبخ ﻼف ذل ك ي تم التش اور والتنس يق م ع الحكوم ﺔ ح ول
اﻻختﻼف في هذه النسب .
 - ٢للحكومﺔ الحق بتعي ين م دقق حسابات خ ارجي )محاس ب ق انوني( للت دقيق عل ى بيانات المص فاة
للغايات التي تحددها الحكومﺔ .
 - ٣ع دم احتس اب أرب اح ﺷ ﺮﻛﺔ التس ويق المملوﻛ ﺔ لش ﺮﻛﺔ مص فاة البت ﺮول اﻷردني ﺔ وأرب اح أي ﺔ
ﺷ ﺮﻛات أخ ﺮى مملوﻛ ﺔ له ا تنش أ مس تقبﻼً والعامل ﺔ بموج ب رخ ص ﺻ ادرة ع ن وزارة الطاق ﺔ
والث ﺮوة المعدني ﺔ او الم نظم للقط اع م ن اﻷرب اح المش ار اليه ا أع ﻼه وعل ى ان تك ون البيان ات
الماليﺔ او الحسابات الخاﺻﺔ بها منفصلﺔ .
 - ٤ع دم احتس اب ارب اح مص نع الزي وت م ن اﻷرب اح المش ار إليه ا أع ﻼه بش ﺮط تحمي ل مص نع
الزي وت التك اليف الثابت ﺔ والمتغي ﺮة الخاﺻ ﺔ ب ه س واء ﻛان ت مباﺷ ﺮة او غي ﺮ مباﺷ ﺮة وعل ى ان
تكون البيانات الماليﺔ او الحسابات الخاﺻﺔ بها منفصلﺔ .

-٣ - ٥عدم احتساب أرباح نشاط الغاز المسال من اﻷرباح المشار اليها أع ﻼه وعل ى ان تك ون البيان ات
الماليﺔ او الحسابات الخاﺻﺔ بها منفصلﺔ .
 - ٦ع دم احتس اب م ا تتقاض اه ﺷ ﺮﻛﺔ مص فاة البت ﺮول اﻷردني ﺔ مقاب ل تكﺮي ﺮ ال نفط الخ ام العﺮاق ي
بواق ع ) (١٠س نت  /بﺮمي ل م ن اﻷرب اح المش ار اليه ا أع ﻼه عل ى ان تخض ع ه ذه اﻷرب اح
للضﺮيبﺔ .
 - ٧ع دم تحمي ل البيان ات الحالي ﺔ او المس تقبليﺔ أي ﺔ مخصص ات أو نفق ات تخ ص س نوات س ابقﺔ
باستثناء المخصصات او النفقات الملتزم به ا )مخصص ات وحق وق عمالي ﺔ  ،الخس ائﺮ اﻻئتماني ﺔ
المتوقع ﺔ  ،مخصص ات ﺷ طب اس طوانات الغ از  ،مخصص ات قض ايا عل ى الش ﺮﻛﺔ ،
مخصصات مواد راﻛ دة  ،مخصص ات ت أمين ذات ي  ....ال خ( وعل ى ان ت دقق ه ذه المخصص ات
وبياناتها الماليﺔ من قبل الحكومﺔ .
 - ٨ينطبق ما ذﻛ ﺮ أع ﻼه عل ى ع ام  ٢٠١١وحت ى انته اء الفت ﺮة اﻹنتقالي ﺔ والت ي م دتها ) (٥س نوات
تب دأ م ن ت اريخ مباﺷ ﺮة الش ﺮﻛات التس ويقيﺔ اعماله ا المتوق ع اعتب ارا م ن ت اريخ أول ايل ول
 ،٢٠١٢علما ً بأن ﺷﺮﻛات تسويق وبيع المنتجات البتﺮوليﺔ اﻷردنيﺔ باﺷﺮت أعمالها اعتب ارا ً م ن
أول اي ار  ، ٢٠١٣وت م انه اء العﻼق ﺔ المالي ﺔ ب ين الش ﺮﻛﺔ و الحكوم ﺔ و ايق اف العم ل ب القﺮار
أع ﻼه بت اريخ  ٣٠نيس ان  ٢٠١٨بموج ب ق ﺮار مجل س ال وزراء رق م  ٧٦٣٣المتخ ذ ف ي جلس ته
المنعقده بتاريخ  ٣٠نيسان .٢٠١٨
وتم قيد فﺮق الﺮبح المحتسب وفقا لهذه الطﺮيقﺔ عند احتساب الﺮبح وفقا لﻸسس التجاريﺔ في حساب
وزارة الماليﺔ للفتﺮة المنتهيﺔ في  ٣٠نيسان  ٢٠١٨ولﻼعوام من  ٢٠١٢ولغايﺔ نهايﺔ العام  ٢٠١٧تحت
بند تسويﺔ اﻷرباح مع الحكومﺔ  ،علما ً أنه لم يتم إستثناء نتائج أعمال نشاط الغاز المسال من اﻷرباح
الواردة في البند ) (٥أعﻼه بالﺮغم من ان قﺮار مجلس الوزراء رقم  ٧٦٣٣المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ  ٣٠نيسان  ٢٠١٨قد حدد عمولﺔ تعبئﺔ اسطوانات الغاز للفتﺮة من أول أيار  ٢٠١٨ولغايﺔ ٣١
ﻛانون اﻷول  ٢٠١٨بواقع  ٤٣دينار للطن المباع  ،ﻛما تم تحديد معدل العائد على اﻹستثمار لمﺮاﻛز
تعبئﺔ الغاز البتﺮولي المسال لغايات إحتساب مقدار العمولﺔ لها بنسبﺔ  %١٢سنويا  ،بحيث تعالج أي
مبالغ فائضﺔ أو ناقصﺔ ناتجﺔ عن زيادة أو إنخفاض معدل العائد على اﻹستثمار عن القيمﺔ المستهدفﺔ في
إحتساب مقدار العمولﺔ لمﺮاﻛز التعبئﺔ للفتﺮة الﻼحقﺔ هبوطا ً أو ﺻعودا ً  ،وعلى أن ﻻ يتحقق من اﻻليﺔ
أعﻼه أي زيادة في ﻛلفﺔ اﻹسطوانﺔ على المواطنين أو دعم من قبل الخزينﺔ  /وزارة الماليﺔ لهذا النشاط ،
علما ان الشﺮﻛﺔ قامت بتزويد هيئﺔ تنظيم قطاع الطاقﺔ بجميع معلومات وبيانات نشاط الغاز ليتم تحديد
مبلغ العمولﺔ للعامين  ٢٠١٩و ،٢٠٢٠وقد قامت وزارة الطاقﺔ و الثﺮوة المعدنيﺔ بتعيين مدقق حسابات
و ﺷﺮﻛﺔ دراسات خارجيﺔ لتحديد قيمﺔ العمولﺔ للعامين  ٢٠١٩و ٢٠٢٠علما أن الشﺮﻛﺔ قامت بتزويد
الجهات التي تم تعيينها من قبل وزارة الطاقﺔ و الثﺮوة المعدنيﺔ بجميع البيانات المطلوبﺔ و ما زالت قيد
اﻻجﺮاء.
-٣

إنتهاء العﻼقﺔ مع الحكومﺔ
بموجب محضﺮ اجتماع مستقبل عمل الشﺮﻛﺔ الموقع بتاريخ  ١٣أيلول  ٢٠١٢إنتهت العﻼقﺔ الماليﺔ بين
ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ والحكومﺔ اﻷردنيﺔ بتاريخ  ٣٠نيسان  ٢٠١٨وﺻدر قﺮار مجلس
الوزراء رقم  ٧٦٣٣المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ  ٣٠نيسان  ٢٠١٨وتضمن تمديد إستثناء
المشتقات النفطيﺔ الناتجﺔ عن التكﺮيﺮ في ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ من تطبيق المواﺻفات اﻷردنيﺔ
طوال فتﺮة تنفيذ مشﺮوع التوسعﺔ الﺮابع إعتبارا من أول أيار  ٢٠١٨ﺷﺮيطﺔ اﻹلتزام بمﺮاحل تنفيذ
المشﺮوع وعلى أن ﻻ يزيد إنتاج ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ عن  %٤٦من حاجﺔ السوق المحلي
بالنسبﺔ للمشتقات النفطيﺔ غيﺮ المطابقﺔ للمواﺻفات ﻛما تضمن تكليف وزارة الماليﺔ بمتابعﺔ تنفيذ
اﻹجﺮاءات بخصوص النقاط أدناه ورفع ما يتم التوﺻل إليه الى مجلس الوزراء:

-٤ -١قيام وزارة الماليﺔ بإحتساب المبالغ المستحقﺔ لشﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ حتى تاريخ
 ٣٠نيسان  ٢٠١٨وأن يتم دفعها على دفعات خﻼل اﻷعوام  ٢٠١٨و ٢٠١٩و ٢٠٢٠مع الفوائد
الناتجﺔ من عمليﺔ التقسيط وبالنسب التاليﺔ ) ⁒٣٠و  ⁒٤٠و  (⁒٣٠وعلى أن تدفع قيمﺔ هذه المبالغ
بعد ﺻدور قانون الموازنﺔ العامﺔ وقبل نهايﺔ الﺮبع الثاني من ﻛل عام لنفس العام وﺻوﻻً الى سداد
ﻛامل عام  ٢٠٢٠مع قيام وزارة الماليﺔ بتزويد ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻻردنيﺔ بكتاب يبين المبالغ
المستحقﺔ للمصفاة بتاريخ  ٣٠نيسان  ٢٠١٨وضمان دفعها مع الفوائد بالكلفﺔ الفعليﺔ التي تتحملها
الشﺮﻛﺔ خﻼل المدة أعﻼه وبالنسب المبينﺔ أعﻼه  ،ونتيجﺔ لعدم التزام الحكومﺔ بما ورد بالقﺮار اعﻼه
وبنا ًء على اﻻتفاق بين الشﺮﻛﺔ والحكومﺔ ﺻدر قﺮار مجلس الوزراء رقم  ٦٣٩٩المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ  ٩أيلول  ٢٠١٩والذي تضمن قيام الشﺮﻛﺔ باقتﺮاض مبلغ يعادل حوالي  ٤٥٧مليون
دينار من البنوك لتسديد جزء من رﺻيد المديونيﺔ المستحقﺔ لصالح الشﺮﻛﺔ على الحكومﺔ لغايﺔ تاريخ
 ٣١ﻛانون اﻻول  ٢٠١٨مقابل اﺻدار تعهدات من قبل وزارة الماليﺔ للبنوك المحال عليها تتعهد
بموجبها بسداد مبلغ القﺮوض والفوائد المستحقﺔ عليها  ،وعليه قامت الشﺮﻛﺔ خﻼل النصف اﻻول من
ﺷهﺮ تشﺮين اﻻول  ٢٠١٩بسحب مبلغ يعادل  ٤٥٥٫٥٠٥٫٠٠٠دينار من البنوك التي تمت اﻻحالﺔ
عليها من قبل وزارة الماليﺔ ،حيث قامت وزارة الماليﺔ باﺻدار تعهدات لهذه البنوك بسداد قيمﺔ اقساط
القﺮوض والفوائد المستحقﺔ عليها  ،وعليه قامت الشﺮﻛﺔ بتخفيض قيمﺔ المبلغ الذي تم سحبه و البالغ
 ٤٥٥٫٥٠٥٫٠٠٠دينار من رﺻيد الذمم المستحقﺔ على الجهات اﻷمنيﺔ و الوزارات و الدوائﺮ
والجهات الحكوميﺔ ووزارة الماليﺔ بموجب اﻻتفاقيﺔ الموقعﺔ بين الشﺮﻛﺔ و الحكومﺔ اﻷردنيﺔ  ،علما
أن الحكومﺔ اﻷردنيﺔ قامت بسداد جميع اﻷقساط و الفوائد المستحقﺔ للبنوك المحال عليها بموعد
استحقاقها ،وهذا بﺮأي ادارة الشﺮﻛﺔ و المستشارين القانونيين للشﺮﻛﺔ  ،فانه ﻻ يتﺮتب على الشﺮﻛﺔ
أيﺔ التزامات بخصوص القﺮوض و التعهدات أعﻼه )إيضاح  /٩هـ(.
 -٢قيام ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ بمعالجﺔ الﺮواسب والماء الموجودة بالخزانات وإتﻼف ما يلزم من
تلك المواد  ،وعلى أن يتم تقييم المواد الﺮاﻛدة بتاريخ  ٣٠نيسان  ٢٠١٨وإحتساب ﻛلفﺔ الﺮواسب
والماء وﻛلف التخلص منها وأن يحول الفائض لوزارة الماليﺔ  ،ونتيجﺔ لﻼتفاق بين الشﺮﻛﺔ والحكومﺔ
ورد ﻛتاب من وزارة الماليﺔ رقم  ٢٨٦٦٩/١٨/٤بتاريخ  ٢٩اب  ٢٠١٩والذي تضمن موافقﺔ وزارة
الماليﺔ على ان تقوم الشﺮﻛﺔ بتنظيف خزاناتها من الﺮواسب والماء مع تحمل الحكومﺔ لهذه الكلفﺔ وان
تقوم الشﺮﻛﺔ بشطب المواد وقطع الغيار واللوازم التي انتفت الحاجﺔ لها وتحويل الﺮﺻيد الفائض من
مخصص المواد الﺮاﻛدة وبطيئﺔ الحﺮﻛﺔ والﺮواسب الى وزارة الماليﺔ  ،وعليه قامت الشﺮﻛﺔ باحالﺔ
عطاء معالجﺔ الﺮواسب وتكليف لجنﺔ مختصﺔ بدراسﺔ المخزون من قطع الغيار واللوازم اﻷخﺮى
لتحديد المواد واللوازم التي انتفت الحاجﺔ لها تمهيدا لشطبها )إيضاح .(١٠
 -٣قيام ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ باﻹحتفاظ بمبلغ  ٥مليون دينار ﻛمخصص ﺷطب وإﺻﻼح
وإستبدال إسطوانات الغاز وتحويل مبلغ  ٥مليون دينار المتبقيﺔ لحساب وزارة الماليﺔ  ،وفي حال
تجاوزت القيمﺔ الفعليﺔ لشطب وإﺻﻼح وإستبدال اﻹسطوانات ذلك المبلغ يتم تحويله من وزارة الماليﺔ
من بند أمانات  ،أما إذا ﻛانت القيمﺔ الفعليﺔ أقل يتم تحويل الفﺮق إلى وزارة الماليﺔ وعلى أن تتم
معالجﺔ هذا الموضوع مستقبﻼ من خﻼل اليﺔ التسعيﺮ ،وبناء على ذلك قامت الشﺮﻛﺔ بتحﺮيﺮ مبلغ
 ٥مليون دينار خﻼل الفتﺮة المنتهيﺔ بتاريخ  ٣٠نيسان  ٢٠١٨وعكسها لحساب وزارة الماليﺔ ووافقت
وزارة الماليﺔ على هذا اﻻجﺮاء بموجب ﻛتاب وزارة الماليﺔ رقم  ٢٨٦٦٩/١٨/٤بتاريخ  ٢٩اب
) ٢٠١٩إيضاح /١٨د(.
 -٤قيام ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ بحذف فوائد إقتﺮاض ﺷﺮﻛﺔ الكهﺮباء الوطنيﺔ البالغﺔ
 ٧٩٫٢مليون دينار وعلى أن تتم التسويﺔ بين ﺷﺮﻛﺔ الكهﺮباء الوطنيﺔ والحكومﺔ  ،علما أن الشﺮﻛﺔ قد
قامت بحذف هذه المبالغ من قائمﺔ المﺮﻛز المالي الموحدة بناء على ﻛتاب وزارة الماليﺔ الموجه الى
ﺷﺮﻛﺔ الكهﺮباء الوطنيﺔ رقم  ٣٣٠٢٥/٧٣/١٨بتاريخ  ٢٥تشﺮين الثاني  ٢٠١٨و المتضمن قيام
وزارة الماليﺔ بقيد مبلغ الفوائد ﻛسلفﺔ مستحقﺔ على ﺷﺮﻛﺔ الكهﺮباء الوطنيﺔ لصالح الحكومﺔ لدى
وزارة الماليﺔ حتى السداد التام  ،ﻛما وردت موافقﺔ وزارة الماليﺔ على حذف فوائد اقتﺮاض ﺷﺮﻛﺔ
الكهﺮباء الوطينﺔ البالغﺔ  ٧٩٫٢مليون دينار بموجب ﻛتاب وزارة الماليﺔ رقم  ٢٨٦٦٩/١٨/٤بتاريخ
 ٢٩اب  ،٢٠١٩و عليه قامت الشﺮﻛﺔ بحذف فوائد إقتﺮاض ﺷﺮﻛﺔ الكهﺮباء الوطنيﺔ من سجﻼت
الشﺮﻛﺔ.

-٥-٥

تص ويب الوض ع الض ﺮيبي لش ﺮﻛﺔ مص فاة البت ﺮول اﻷردني ﺔ نتيج ﺔ إدراج الض ﺮيبﺔ ض من نش ﺮة
اﻷس عار ) (IPPبع د س عﺮ ب اب المص فاة  ،حي ث ان س عﺮ ب اب المص فاة ﻻ يش مل الض ﺮائب العام ﺔ
والخاﺻ ﺔ  ،وإنم ا ي تم إدراج الض ﺮائب بع د ذل ك وي تم تحص يلها م ن الش ﺮﻛات التس ويقيﺔ وتوري دها
لخزينﺔ الدولﺔ )إيضاح /٩و(.

-٦

أن تتحمل الحكومﺔ أي ضﺮائب أو رسوم حكوميﺔ أو فﺮوقات ضﺮيبيﺔ أثناء عﻼقتها مع الشﺮﻛﺔ ﻛون
أن الشﺮﻛﺔ مضمونﺔ الﺮبح بعد الضﺮيبﺔ خﻼل تلك الفتﺮة )إيضاح /٩و(.

-٧

إعفاء مادة البنزين ) (٩٥التي تستخدم لعمليﺔ الخلط ﻹنتاج مادتي ) (٩٠و) (٩٥من الفﺮوقات
الضﺮيبيﺔ بين اﻹستيﺮاد والبيع بموجب قﺮار مجلس الوزراء رقم  ٦٩٥٣المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ  ١٩اذار  ٢٠١٨وتسهيل اﻹجﺮاءات الﻼزمﺔ لتطبيق قﺮار مجلس الوزراء رقم ١٣٣٦٣
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ  ٣ﻛانون الثاني  ٢٠١٦المتضمن إعفاء مستوردات الشﺮﻛﺔ التي يتم
بيعها للشﺮﻛات التسويقيﺔ في المملكﺔ  ،حيث نص القﺮار على إعفاء ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ
من الضﺮيبﺔ العامﺔ والخاﺻﺔ إعتبارا من أول أيار  ٢٠١٣للكميات المباعﺔ حصﺮا ً للشﺮﻛات
التسويقيﺔ في المملكﺔ  ،وحل جميع العوالق مع دائﺮة الجمارك وإنجاز جميع البيانات الجمﺮﻛيﺔ سواء
أﻛانت عوالق لدى دائﺮة الجمارك أو لدى مؤسسﺔ المواﺻفات والمقاييس قبل إنتهاء العﻼقﺔ مع
الحكومﺔ  ،علما انه تم تشكيل لجنﺔ من قبل وزارة الماليﺔ ووزارة الطاقﺔ والثﺮوة المعدنيﺔ تضم
مندوبين من دائﺮة الجمارك اﻷردنيﺔ ودائﺮة ضﺮيبﺔ الدخل والمبيعات وﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول  ،وقد
انجزت هذه اللجنﺔ عملها وتم رفع التقﺮيﺮ النهائي خﻼل ﺷهﺮ تشﺮين اﻷول  ٢٠١٩الى وزارة الماليﺔ
ووزارة الطاقﺔ والثﺮوة المعدنيﺔ  ،وعليه قامت وزارة الماليﺔ ووزارة الطاقﺔ والثﺮوة المعدنيﺔ باعتماد
الكميات الواردة في محضﺮ اللجنﺔ وعليه قامت دائﺮة الجمارك بتنظيم البيانات الجمﺮﻛيﺔ و العمل
جاري على انجازها  ،حيث تقدمت الشﺮﻛﺔ بطلب عمل مقاﺻﺔ لدى وزارة الماليﺔ بينها و بين جزء
من ذمﺔ وزارة الماليﺔ لمبالغ البيانات الجمﺮﻛيﺔ غيﺮ المعفيﺔ و التي ﻻ تشملها القﺮارات أعﻼه وتمت
مصادقﺔ دائﺮة الجمارك على طلب المقاﺻﺔ بتاريخ  ١٦اذار ) ٢٠٢٠إيضاح /٩و(.

-٨

نقل المخزون اﻹستﺮاتيجي المملوك للحكومﺔ الذي تم تحديد ﻛميته وقيمته الى الشﺮﻛﺔ اللوجستيﺔ
وعلى أن تتم تسويﺔ قيمﺔ هذا المخزون ﻻحقا ً  ،علما ً أن ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ قد بدأت بنقل
ﻛميات المخزون اﻹستﺮاتيجي الى الشﺮﻛﺔ اللوجستيﺔ اﻷردنيﺔ خﻼل ﺷهﺮ نيسان من العام  ٢٠١٨وما
زالت الشﺮﻛﺔ تقوم بنقل الكميات الى الشﺮﻛﺔ اللوجستيﺔ حسب الكميات التي تم طلبها من قبل الشﺮﻛﺔ
اللوجستيﺔ ووزارة الطاقﺔ و الثﺮوة المعدنيﺔ و ذلك حسب امكانيﺔ التخزين لدى الشﺮﻛﺔ اللوجستيﺔ ،
وردت موافقﺔ وزا رة الماليﺔ على هذا اﻻجﺮاء وتم تسويﺔ قيمﺔ المخزون وذلك بموجب ﻛتاب وزارة
الماليﺔ رقم  ٢٨٦٦٩/١٨/٤بتاريخ  ٢٩اب  ٢٠١٩الذي تضمن موافقﺔ وزارة الماليﺔ على نقل
المخزون اﻻستﺮاتيجي الى الشﺮﻛﺔ اللوجستيﺔ ﻛكميات  ،وانه تم تسويﺔ اﻷمور الماليﺔ الخاﺻﺔ بقيمﺔ
المخزون اﻻستﺮاتيجي بشكل نهائي )إيضاح .(٣٤

-٩

إحتفاظ وزارة الماليﺔ بمخصص الديون المشكوك في تحصيلها )مخصص الخسائﺮ اﻻئتمانيﺔ
المتوقعﺔ( وفي حال إعدام اي ذمﺔ نشأت خﻼل العﻼقﺔ مع الحكومﺔ فإن وزارة الماليﺔ تتعهد بدفعها
للمصفاة  ،ونتيجﺔ لﻼتفاق بين وزارة الماليﺔ والشﺮﻛﺔ وافقت وزارة الماليﺔ على احتفاظ الشﺮﻛﺔ
بﺮﺻيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها )مخصص الخسائﺮ اﻻئتمانيﺔ المتوقعﺔ(  ،وفي حال
استﺮداد الشﺮﻛﺔ ﻻي ذمﺔ تم رﺻدها ضمن المخصص يتم قيد المبلغ المﺮﺻود لحساب وزارة الماليﺔ
وذلك بموجب ﻛتاب وزارة الماليﺔ رقم  ٢٨٦٦٩/١٨/٤بتاريخ  ٢٩اب ) ٢٠١٩إيضاح/٩ي(.

 -١٠تحديد معدل العائد على اﻹستثمار لمﺮاﻛز تعبئﺔ الغاز البتﺮولي المسال لغايات إحتساب مقدار العمولﺔ
لها بنسبﺔ ) ، (⁒١٢ﻛما يحدد مقدار العمولﺔ للفتﺮة منذ أول أيار  ٢٠١٨ولغايــــــﺔ  ٣١ﻛانون اﻷول
 ٢٠١٨بمقدار  ٤٣دينار للطن  ،بحيث تعالج أي مبالغ فائضﺔ أو ناقصﺔ ناتجﺔ عن زيادة أو إنخفاض
معدل العائد على اﻹستثمار عن القيمﺔ المستهدفﺔ في إحتساب مقدار العمولﺔ لمﺮاﻛز التعبئﺔ للفتﺮة
الﻼحقﺔ هبوطا ً أو ﺻعوداً  ،وعلى أن ﻻ يتحقق من اﻻليﺔ أعﻼه أي زيادة في ﻛلفﺔ اﻹسطوانﺔ على
المواطنين أو دعم من قبل الخزينﺔ  /وزارة الماليﺔ لهذا النشاط  ،علما ان الشﺮﻛﺔ قامت بتزويد هيئﺔ
تنظيم قطاع الطاقﺔ بجميع معلومات وبيانات نشاط الغاز ليتم تحديد مبلغ العمولﺔ للعامين  ٢٠١٩و
 ،٢٠٢٠وقد قامت وزارة الطاقﺔ و الثﺮوة المعدنيﺔ بتعيين مدقق حسابات و ﺷﺮﻛﺔ دراسات خارجيﺔ
لتحديد قيمﺔ العمولﺔ للعامين  ٢٠١٩و  ٢٠٢٠علما أن الشﺮﻛﺔ قامت بتزويد الجهات التي تم تعيينها
من قبل وزارة الطاقﺔ و الثﺮوة المعدنيﺔ بجميع البيانات المطلوبﺔ و ما زالت قيد اﻻجﺮاء )إيضاح
.(٢٨

-٦ -١١إحتساب قيمﺔ إيجار الموجودات المنقولﺔ من المصفاة الى ﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ بالنسبﺔ
المعتمدة لدى دائﺮة اﻷراضي والمساحﺔ البالغﺔ ) (⁒٨على اﻷراضي والمباني البالغﺔ قيمتها ٤٫٩
مليون دينار من تاريخ تحويل تلك المباني وحتى تاريخه  ،علما بأن الشﺮﻛﺔ تصﺮ على رفض ما ورد
في البند اعﻼه  ،حيث ان الموجودات التي تم نقلها هي ملك لشﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول بموجب اتفاقيﺔ
تسويﺔ انتهاء اﻻمتياز والتي نصت على ان المحطات هي ملك لشﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول وان يتم نقلها
الى ﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ التي تملكها ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول  ،ﻛما ان للشﺮﻛﺔ حق
التصﺮف بموجوداتها من الناحيﺔ القانونيﺔ وفقا ً للمادة  ٢٣٦من القانون المدني  ،ﻛما ان النقل بصافي
القيمﺔ الدفتﺮيﺔ تم اسوة بالموجودات التي تم نقلها للشﺮﻛات التسويقيﺔ اﻻخﺮى بصافي قيمتها الدفتﺮيﺔ
وفقا ً لﻼتفاقيﺔ الموقعﺔ بين الشﺮﻛات التسويق الثﻼث ووزارة الطاقﺔ والثﺮوة المعدنيﺔ  ،ﻛما ان اتفاقيﺔ
انتهاء اﻻمتياز نصت بان ينطبق على ﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ المملوﻛﺔ لشﺮﻛﺔ مصفاة
البتﺮول ما ينطبق على ﺷﺮﻛات التسويق اﻻخﺮى ،علما أن هنالك مفاوضات بين الشﺮﻛﺔ و الحكومﺔ
نتج عنها اﻻتفاق على قيام وزارة الماليﺔ بالتنسيب الى مجلس الوزراء ﻻلغاء هذا البند وما زالت قيد
اﻻجﺮاء )إيضاح .(٣١
-

تنفيذا ً لقﺮار مجلس الوزراء رقم  ١١١١٠المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ  ١٦آب  ٢٠١٥وقﺮار
الهيئﺔ العامﺔ للشﺮﻛﺔ المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ  ٨تشﺮين الثاني  ،٢٠١٢تم إنجاز عمليﺔ
تبادل اﻷراضي بين سلطﺔ منطقﺔ العقبﺔ اﻷقتصاديﺔ الخاﺻﺔ وﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ خﻼل
ﺷهﺮ أيلول  ٢٠١٩حيث قامت السلطﺔ بالتنازل عن  ٦قطع أراضي مملوﻛﺔ للسلطﺔ لصالح ﺷﺮﻛﺔ
مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ والبالغﺔ مساحتها ) (٤٤٢دونم وبالمقابل قامت الشﺮﻛﺔ بالتنازل عن قطعﺔ
اﻷرض المملوﻛﺔ لها في العقبﺔ وهي القطعﺔ رقم ) (٢٣لوحﺔ ) (١٣حوض ) (١٣والبالغ مساحتها
) (٨٨دونم تقﺮيبا ً الواقعﺔ ضمن حوض الميناء الجنوبي لصالح سلطﺔ العقبﺔ اﻹقتصاديﺔ الخاﺻﺔ .

 - ٤مباﺷﺮة الشﺮﻛﺔ بالعمل على أسس تجاريﺔ بعد انتهاء العﻼقﺔ مع الحكومﺔ
 -١قامت الشﺮﻛﺔ بقيد فوائد تأخيﺮ على أرﺻدة وزارة الماليﺔ المستحقﺔ و غيﺮ المدفوعﺔ وبواقع معدل
اﻹقتﺮاض الفعلي اعتبارا ً من أول أيار  ٢٠١٨بموجب قﺮار مجلس الوزراء رقم  ٧٦٣٣المتخذ في
جلسته المنعقدة بتاريخ  ٣٠نيسان . ٢٠١٨
 -٢قامت الشﺮﻛﺔ اعتبارا ً من أول أيار  ٢٠١٨بوقف احتساب نسبﺔ فائدة اﻹقتﺮاض بنسبﺔ  ⁒٠٫٥سنويا
على مديونيﺔ ﺷﺮﻛﺔ عاليﺔ للخطوط الجويﺔ اﻷردنيﺔ – الملكيﺔ اﻷردنيﺔ وتطبيق معدل فائدة
اﻻقتﺮاض الفعليﺔ بناء على إتفاقيﺔ سداد المديونيﺔ الموقعﺔ بين الطﺮفين  ،علما أنه تم مطابقﺔ
اﻷرﺻدة بين الشﺮﻛتين وتم اجﺮاء مقاﺻﺔ بين ذمﺔ ﺷﺮﻛﺔ عاليﺔ للخطوط الجويﺔ اﻷردنيﺔ – الملكيﺔ
اﻷردنيﺔ و أمانات الخصم المستحقﺔ لهذه الشﺮﻛﺔ و ذلك بموجب اﻻتفاقيﺔ الموقعﺔ بين الشﺮﻛتين
بتاريخ  ٢٦تشﺮين الثاني ) ٢٠١٩ايضاح /٩ج(.
 -٣قامت الشﺮﻛﺔ بقيد أجور لقاء تخزين المخزون اﻹستﺮاتيجي المملوك للحكومﺔ بواقع  ٣٫٥دينار
للمتﺮ المكعب وفقا للسعات التخزينيﺔ لكل مادة بناء على موافقﺔ وزارة الماليﺔ بموجب ﻛتابها رقم
 ٣٣٠٧٢/٤/١٨بتاريخ  ٢٥تشﺮين الثاني .٢٠١٨
 -٤تم التوقف عن إحتساب بند تسويﺔ اﻷرباح مع الحكومﺔ وتثبيت الﺮﺻيد في قائمﺔ اﻻرباح أو
الخسائﺮ الموحدة لغايﺔ  ٣٠نيسان  ٢٠١٨وذلك بموجب قﺮار مجلس الوزراء رقم  ٧٦٣٣المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ  ٣٠نيسان  ٢٠١٨والذي انهى العﻼقﺔ الماليﺔ ما بين الشﺮﻛﺔ والحكومﺔ
اﻷردنيﺔ بحيث أﺻبحت الشﺮﻛﺔ تعمل على أسس تجاريﺔ )ايضاح .(٢٨
 -٥قامت الشﺮﻛﺔ خﻼل السنﺔ بقيد مبلغ  ٧٫٥٤١٫٦٩٥دينار ﻛإيﺮاد بدل فﺮق رسـوم تعبئﺔ اﻷسطوانات
بموجب قﺮار مجلس الوزراء رقـم  ٧٦٣٣المتخذ في جلسته المنعقدة بتـاريخ  ٣٠نيسان ،٢٠١٨
والذي حدد مقدار العمولﺔ للفتﺮة من أيار الى ﻛانون اﻷول  ٢٠١٨بمقدار  ٤٣دينار للطن ،وبناء
على ذلك قامت الشﺮﻛﺔ بقيد مبلغ  ١٨دينار للطن المباع والمتمثل بفﺮق العمولﺔ الواردة ضمن
تﺮﻛيبﺔ أسعار بيع المشتقات النفطيﺔ ) (IPPوقﺮار مجلس الوزراء أعﻼه اسوة بعام  ، ٢٠١٨حيث
لم تقم الحكومﺔ بتعديل نشﺮة أسعار بيع المشتقات النفطيﺔ ) (IPPحتى تاريخه ولم تحدد العمولﺔ
لعامي  ٢٠١٩و . ٢٠٢٠

-٧ - ٥أهم السياسات المحاسبيﺔ
أسس اعداد القوائم الماليﺔ الموحدة
تــم اعداد القوائم الماليﺔ الموحدة وفقا ً للمعاييﺮالدوليﺔ للتقاريﺮ الماليﺔ والتفسيﺮات الصــادرة حولها .
-

تظهﺮ اﻻرقام في القوائم الماليﺔ الموحدة بالدينار اﻻردني .

-

تم إعداد القوائم الماليﺔ الموحدة وفقا ً لمبدأ التكلفﺔ التاريخيﺔ باستثناء الموجودات الماليﺔ والمطلوبات
الماليﺔ حيث يتم إظهارها بالقيمﺔ العادلﺔ بتاريخ القوائم الماليﺔ الموحدة .

-

إن السياسات المحاسبيﺔ المتبعﺔ في إعداد القوائم الماليﺔ الموحدة للسنﺔ متماثلﺔ م ع السياس ات المحاس بيﺔ
الت ي ت م اتباعه ا للس نﺔ المنتهي ﺔ ف ي  ٣١ﻛ انون اﻷول  ٢٠١٨باس تثناء أث ﺮ تطبي ق المع اييﺮ الجدي دة
والمعدلﺔ ﻛما في إيضـاح ) -٦ب( .

-

وفيما يلي أهم السياسات المحاسبيﺔ :

أ -
-

أسس توحيد القوائم الماليﺔ
تتضمن القوائم الماليﺔ الموح دة الق وائم المالي ﺔ للش ﺮﻛﺔ والش ﺮﻛات التابع ﺔ له ا والخاض عﺔ لسيطﺮته ـا ،
وتتحق ق الس يطﺮة عن دما يك ون للش ﺮﻛﺔ س لطﺔ عل ى الش ﺮﻛﺔ المس تثمﺮ فيه ا وتك ون الش ﺮﻛﺔ معﺮض ﺔ
لعوائد متغيﺮة أو تمتلك حقوق لقاء مشارﻛتها ف ي الش ﺮﻛﺔ المس تثمﺮ فيه ا وت تمكن الش ﺮﻛﺔ م ن اس تخدام
سلطتها على الشﺮﻛﺔ المستثمﺮ فيها بما يؤثﺮ على عائداتها .

-

وتتحقق السيطﺮة عندما تكون الشﺮﻛﺔ :
•
•
•

لها القدرة على السيـطﺮة على الشﺮﻛﺔ المستث َمﺮ بها.
تعﺮضها للعوائد المتغيﺮة  ،أو لها الحق في العوائد المتغيﺮة الناتجﺔ من ارتباطاتها مع
الشﺮﻛﺔ المستث َمﺮ بها .
لها القدرة على استعمال سلطتها للتأثيﺮ على عوائد الشﺮﻛﺔ المستث َمﺮ بها.

تعيد الشﺮﻛﺔ تقييم م دى س يطﺮتها عل ى الش ﺮﻛﺔ المس تثمﺮ فيه ا اذا ﻛان ت الوق ائع والظ ﺮوف تش يﺮ ال ى
وجود تغييﺮات على عناﺻﺮ السيطﺮة المذﻛورة أعﻼه .
-

ي تم اع داد الق وائم المالي ﺔ للش ﺮﻛات التابع ﺔ ل نفس الس نﺔ المالي ﺔ للش ﺮﻛﺔ اﻷم باس تخدام نف س السياس ات
المحاس بيﺔ المتبع ﺔ ف ي الش ﺮﻛﺔ اﻷم  ،ف اذا ﻛان ت الش ﺮﻛات التابع ﺔ تتب ع سياس ات محاس بيﺔ تختل ف ع ن
تل ك المتبع ﺔ ف ي الش ﺮﻛﺔ اﻷم في تم اج ﺮاء التع ديﻼت الﻼزم ﺔ عل ى الق وائم المالي ﺔ للش ﺮﻛات التابع ﺔ
لتتطابق مع السياسات المحاسبيﺔ المتبعﺔ في الشﺮﻛﺔ اﻷم .

-٨-

-

يتم توحيد نتائج عمليات الشﺮﻛات التابعﺔ في قائمﺔ اﻷرباح أو الخسائﺮ الموحدة من تاريخ تملكها وهو
التاريخ الذي يجﺮي فيه فعليا انتقال سيطﺮة الشﺮﻛﺔ على الشﺮﻛات التابعﺔ  ،ويتم توحيد نتائج عمليات
الشﺮﻛات التابعﺔ التي تم التخلص منها في قائمﺔ اﻷرباح أو الخسائﺮ الموحدة حتى تاريخ التخلص
منها وهو التاريخ الذي تفقد الشﺮﻛﺔ فيها السيطﺮة على الشﺮﻛات التابعﺔ .
يكون للشﺮﻛﺔ القدرة على السيطﺮة عندما تكفي حقوق التصويت لمنح الشﺮﻛﺔ القدرة على توجيه
أنشطﺔ الشﺮﻛﺔ التابعﺔ ذات الصلﺔ من جانب واحد ،وتأخذ الشﺮﻛﺔ في اﻻعتبار جميع الحقائق
والظﺮوف عند تقديﺮ ما إذا ﻛان للشﺮﻛﺔ حقوق تصويت في الشﺮﻛﺔ المستثمﺮ بها تكفي لمنحها القدرة
على السيطﺮة من عدمها ،ومن بين تلك الحقائق والظﺮوف :
•

حجم حقوق التصويت التي تملكها الشﺮﻛﺔ بالنسبﺔ لحجم وتوزيع حقوق التصويت اﻷخﺮى.

•

حقوق التصويت المحتملﺔ التي تستحوذ عليها الشﺮﻛﺔ وأي حقوق تصويت أخﺮين أو أطﺮاف
أخﺮى .

•

الحقوق الناﺷئﺔ من التﺮتيبات التعاقديﺔ اﻷخﺮى.

•

أيﺔ حقائق وظﺮوف إضافيﺔ تشيﺮ إلى أنه يتﺮتب للشﺮﻛﺔ  ،أو ﻻ يتﺮتب عليها  ،مسؤوليﺔ حاليﺔ
لتوجيه اﻷنشطﺔ ذات الصلﺔ وقت اتخاذ القﺮارات المطلوبﺔ ،بما في ذلك ﻛيفيﺔ التصويت في
اجتماعات الهيئات العامﺔ السابقﺔ .

عندما تفقد الشﺮﻛﺔ السيطﺮة على أي من الشﺮﻛات التابعﺔ  ،تقوم الشﺮﻛﺔ بــ :
•
•
•
•
•
•
•

إلغاء اﻻعتﺮاف بموجودات الشﺮﻛﺔ التابعﺔ )بما فيها الشهﺮة( ومطلوباتها.
إلغاء اﻻعتﺮاف بالقيمﺔ الدفتﺮيﺔ ﻷي حصﺔ غيﺮ مسيطﺮ عليها.
إلغاء اﻻعتﺮاف بفﺮق التحويل المتﺮاﻛم المقيد في حقوق الملكيﺔ.
إلغاء اﻻعتﺮاف بالقيمﺔ العادلﺔ للمقابل المستلم.
إلغاء اﻻعتﺮاف بالقيمﺔ العادلﺔ ﻷي استثمار محتفظ به.
إلغاء اﻻعتﺮاف بأي فائض أو عجز في قائمﺔ اﻷرباح أو الخسائﺮ الموحدة.
إعادة تصنيف حقوق ملكيﺔ الشﺮﻛﺔ المقيدة سابقا في قائمﺔ الدخل الشامل الموحدة إلى قائمﺔ
اﻷرباح أو الخسائﺮ الموحدة أو اﻷرباح المدورة ﻛما هو مﻼئم.

-٩تمتل ك الش ﺮﻛﺔ ﻛم ا ف ي  ٣١ﻛ انون اﻻول  ٢٠١٩الش ﺮﻛات التابع ﺔ التالي ﺔ بطﺮيق ﺔ مباﺷ ﺮة أو غي ﺮ
مباﺷﺮة :

نسبﺔ
الملكيﺔ
٪
١٠٠

ﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ اﻷردنيﺔ

راس المال
المصﺮح به
دينـــــــــــــار
٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠

عمان

 ١٢ﺷباط ٢٠١٣

عاملﺔ

ﺷﺮﻛﺔ هيدرون للطاقﺔ ذ.م.م*

٥٫٠٠٠٫٠٠٠

١٠٠

عمان

 ٢٩نيسان ٢٠٠٣

عاملﺔ

الشﺮﻛﺔ اﻷردنيﺔ لصناعﺔ وتعبئﺔ الغاز المسال )مدفوع (٪٥٠

٤٫٠٠٠٫٠٠٠

١٠٠

عمان

 ٢٨أيار ٢٠٠٨

غيﺮ عاملﺔ

الشﺮﻛﺔ اﻷردنيﺔ لصناعﺔ الزيوت المعدنيﺔ )مدفوع (٪٥٠

٣٫٠٠٠٫٠٠٠

١٠٠

عمان

 ٢٨آيار ٢٠٠٨

غيﺮ عاملﺔ

ﺷﺮﻛﺔ محطﺔ النزهﺔ واﻻستقﻼل للزيوت والمحﺮوقات
ﺷﺮﻛﺔ المحطﺔ المﺮﻛزيﺔ لتجارة المحﺮوقات
ﺷﺮﻛﺔ محطﺔ الكﺮك المﺮﻛزيﺔ للمحﺮوقات

٥٫٠٠٠
١٠٫٠٠٠
٥٫٠٠٠

٦٠
١٠٠
٦٠

عمان
عمان
الكﺮك

 ٨ﻛانون الثاني ٢٠١٤
 ٢٨ايار ٢٠١٤
 ٢٦تشﺮين ثاني ٢٠١٤

عاملﺔ
عاملﺔ
عاملﺔ

ﺷﺮﻛﺔ الخيﺮات للمحﺮوقات

٥٫٠٠٠

١٠٠

الكﺮك

 ١١تشﺮين ثاني ٢٠١٤

عاملﺔ

ﺷﺮﻛﺔ محطﺔ روابي القويﺮة للمحﺮوقات والزيوت

٥٫٠٠٠

٦٠

العقبﺔ

 ٢٢حزيﺮان ٢٠١٥

عاملﺔ

ﺷﺮﻛﺔ العون اﻷردنيﺔ لتسويق وتوزيع المنتجات البتﺮوليﺔ
للمحﺮوقات

١٫٠٠٥٫٠٠٠

٦٠

عمان

 ١٠ﻛانون الثاني ٢٠١٦

عاملﺔ

الشﺮﻛﺔ اﻷردنيﺔ اﻷلمانيﺔ للمحﺮوقات

١٢٥٫٠٠٠

٦٠

عمان

 ٨تشﺮين اﻷول ٢٠١٥

عاملﺔ

ﺷﺮﻛﺔ قوس النصﺮ ﻹدارة محطات المحﺮوقات

٣٫٠٠٠

١٠٠

أربد

 ٢٩ﻛانون اﻷول ٢٠١٤

عاملﺔ

ﺷﺮﻛﺔ محطﺔ الطﺮيق الدائﺮي للمحﺮوقات

٥٫٠٠٠

٦٠

عمان

 ١٠حزيﺮان ٢٠١٥

عاملﺔ

ﺷﺮﻛﺔ محطﺔ الكامل للمحﺮوقات والزيوت

٥٫٠٠٠

٦٠

عمان

 ٢٦ﺷباط ٢٠١٧

عاملﺔ

ﺷﺮﻛﺔ محطﺔ الوادي اﻷبيض للمحﺮوقات

٥٫٠٠٠

٦٠

عمان

 ٤آب ٢٠١٥

عاملﺔ

ﺷﺮﻛﺔ محطﺔ المنيﺮة للمحﺮوقات والزيوت

٥٫٠٠٠

١٠٠

عمان

 ٦تشﺮين الثاني ٢٠١٤

عاملﺔ

ﺷﺮﻛﺔ المحطﺔ التنمويﺔ اﻷولى للمحﺮوقات

٥٫٠٠٠

٦٠

عمان

 ١٩تشﺮين الثاني ٢٠١٥

عاملﺔ

ﺷﺮﻛﺔ محطﺔ القسطل للمحﺮوقات والزيوت

٥٫٠٠٠

٦٠

عمان

 ١٩حزيﺮان ٢٠١٧

عاملﺔ

ﺷﺮﻛﺔ محطﺔ تاج عمون للمحﺮوقات )مدفوع (%٥٠

٥٫٠٠٠

٨٠

عمان

 ٢٠أيلول ٢٠١٧

غيﺮ عاملﺔ – تحت التحديث

ﺷﺮﻛﺔ محطﺔ الشﺮاع للمحﺮوقات والزيوت )مدفوع (%٥٠

٥٫٠٠٠

٩٥

العقبﺔ

 ١٩ﺷباط ٢٠١٧

غيﺮ عاملﺔ – تحت التحديث

اسم الشﺮﻛﺔ

*

الموقع

تاريخ التأسيس

مﻼحظﺔ

قامت الشﺮﻛﺔ التابعﺔ )ﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ اﻷردنيﺔ( المملوﻛﺔ بالكامل من قبل ﺷﺮﻛﺔ
مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ بتاريخ  ٢٦ﻛانون اﻷول  ٢٠١٨بتملك ﻛامل حصص ﺷﺮﻛﺔ هيدرون
للطاقﺔ ذ.م.م .

 - ١٠ تأسست ﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ اﻷردنيﺔ بتاريخ  ١٢ﺷباط  ٢٠١٣وبلغ مجموع موجوداتهاوموجودات الشﺮﻛات التابعﺔ لها  ٣٧٥٬٩٨٠٬٥١٨دينار ومجموع مطلوباتها ومطلوبات الشﺮﻛات التابعﺔ
لها  ٢٧٤٬٤٧٩٬٤١٠دينار ﻛما في  ٣١ﻛانون اﻷول  ، ٢٠١٩وبلغت أرباحها الموحدة ٢١٬٨٧١٬٥٢٣
دينار منها حصﺔ غيﺮ المسيطﺮين مبلغ  ٣٢١٬٨٣٠دينار ﻛما في  ٣١ﻛانون اﻷول  ،٢٠١٩علما ً بانها
باﺷﺮت اعمالها تدريجيا ً منذ اﻻول من أيار للعام  ٢٠١٣وتم تحويل جزء من موجودات نشاط التوزيع
الخاص بشﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻻردنيﺔ الى ﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ )ﺷﺮﻛﺔ تابعﺔ( بصافي
قيمتها الدفتﺮيﺔ والتي اﺻبح حكما نقلها لهذه الشﺮﻛﺔ ﻻنتقال نشاط التوزيع لها ،باﻻضافﺔ الى تكليف بعض
من موظفين ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻻردنيﺔ للعمل في هذه الشﺮﻛﺔ وهي من تتحمل ﻛلفهم وتم تحويل مهمﺔ
تزويد المستهلكين بالمشتقات النفطيﺔ الى ﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ اﻷردنيﺔ بإستثناء عمﻼء
اﻻسفلت وزيت الوقود والغاز وبعض عمﻼء المحﺮوقات من الجهات اﻷمنيﺔ  ،هذا وقد تم استكمال ﻛامل
اﻻجﺮاءات القانونيﺔ الﻼزمﺔ ﻻتمام عمليﺔ تحويل ملكيﺔ الموجودات لهذه الشﺮﻛﺔ وﻛما يلي:
-١

اﻷراضي والمباني  :تم نقل جزء من اﻻراضي والمباني الخاﺻﺔ بمحطات المحﺮوقات وذلك وفقا
ﻻتفاقيﺔ انتهاء اﻻمتياز و التي نصت على أن تشمل موجودات هذه الشﺮﻛﺔ محطات المحﺮوقات
التي تملكها ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ والبالغﺔ تكلفتها التاريخيﺔ  ٤٫٩٠٣٫٢٨٣دينار لشﺮﻛﺔ
تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ اﻻردنيﺔ بصافي القيمﺔ الدفتﺮيﺔ والتي بلغت  ٤٫١٨٣٫٩٥٦دينار ﻛما
بتاريخ أول أيار  ٢٠١٣بموجب فواتيﺮ ضﺮيبيﺔ ورسميﺔ.

-٢

السيارات  :تم نقل جزء من السيارات الخاﺻﺔ بنشاط التوزيع والبالغﺔ تكلفتها التاريخيﺔ
 ٥٫٤٨٣٫٤١٠دينار لشﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ اﻷردنيﺔ بصافي القيمﺔ الدفتﺮيﺔ والتي بلغت
 ١٠٩٫٨٨١دينار ﻛما بتاريخ أول أيار ٢٠١٣بموجب فواتيﺮ ضﺮيبيﺔ ورسميﺔ  ،ﻛما قامت الشﺮﻛﺔ
بنقل جزء من السيارات الخاﺻﺔ بنشاط التوزيع والبالغ تكلفتها التاريخيﺔ مبلغ  ٣٫٥٠٤٫٦٠٩دينار
لشﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ اﻷردنيﺔ بصافي القيمﺔ الدفتﺮيﺔ والتي بلغت  ١٫٠٩٥٫١٩١دينار
ﻛما بتاريخ أول تموز  ٢٠١٩بموجب فواتيﺮ ضﺮيبيﺔ ورسميﺔ.

-٣

ممتلكات ومعدات اخﺮى  :تم نقل جزء من الممتلكات والمعدات اﻻخﺮى الخاﺻﺔ بنشاط التوزيع
والبالغﺔ تكلفتها التاريخيﺔ  ٤٫٤٦٠٫٩٢٧دينار لشﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ اﻷردنيﺔ بصافي
القيمﺔ الدفتﺮيﺔ والتي بلغت  ١٫٤٤٦٫٧٣٨دينار بموجب فواتيﺮ ضﺮيبيﺔ ورسميﺔ.

-٤

الموظفين ومنافعهم  :تم نقل أغلب عقود الموظفين من ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ الى ﺷﺮﻛﺔ
تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ اﻷردنيﺔ  ،ﻛما يتم تحميل ﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات اﻷردنيﺔ البتﺮوليﺔ
ﻛلف ومنافع الموظفين المنتدبين للعمل بهذه الشﺮﻛﺔ .

-٥

تتقاضى ﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ اﻷردنيﺔ عمولﺔ تسويق بقيمﺔ  ١٢فلس لكل لتﺮ مباع
وعمولﺔ بيع تجزئﺔ للمشتقات النفطيﺔ بقيمﺔ  ١٥فلس لكل لتﺮ مباع حتى تاريخ  ٣١اب  ٢٠١٨وقد
تم تعديلها لتصبح  ١٨فلس لكل لتﺮ مباع اعتبارا من أول أيلول  ، ٢٠١٨باﻻضافﺔ الى عموﻻت
أخﺮى تتمثل ببدل تبخﺮ وفاقد وأجور نقل وفقا ً لنشﺮة اسعار بيع المشتقات النفطيﺔ ).(IPP

 - ١١-

نصت اتفاقيﺔ تسويﺔ انتهاء امتياز ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول والموقعﺔ بين الحكومﺔ والشﺮﻛﺔ بتاريخ
 ٢٥ﺷباط  ٢٠٠٨على ان يتم منح ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول جزء من نشاط التوزيع )ﺷﺮﻛﺔ من ﺷﺮﻛات
التوزيع التي سيتم تﺮخيصها بما ﻻ يقل عن  %٢٥من السوق( وينطبق عليها ﻛافﺔ الشﺮوط التي
ستنطبق على ﺷﺮﻛات التوزيع اﻻخﺮى ،ﻛما ان اﻻتفاقيﺔ نصت على ان تشمل موجودات هذه الشﺮﻛﺔ
محطات المحﺮوقات التي تملكها مصفاة البتﺮول ونصت ان للمصفاة حق فصل وتملك محطات بيع
المحﺮوقات المملوﻛﺔ للمصفاة وبيعها لشﺮﻛات التوزيع ونصت على ان تملك خزانات ومضخات
المصفاة هو حق للمصفاة ومن حقها بيعها لشﺮﻛات التوزيع ﻛما نصت على تملك الحكومﺔ لمنشات
محددة ضمن الشﺮﻛﺔ )منشات التخزين والتحميل في العقبﺔ ومنشات الشﺮﻛﺔ في المطارات اﻻردنيﺔ
وﻛانت المصفاة ﻛشﺮيك في البدايﺔ ثم تم تملكها من قبل الحكومﺔ بالكامل بموجب محضﺮ اجتماع
مستقبل عمل الشﺮﻛﺔ الموقع في ﺷهﺮ ايلول  (٢٠١٢مع احتفاظ المصفاة ببقيﺔ الممتلكات والموجودات
بما في ذلك اﻻبقاء على ملكيﺔ المصفاة لمﺮافق تحميل وتوزيع المشتقات النفطيﺔ وبما ان الشﺮﻛﺔ قامت
بتأسيس ﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ والتي باﺷﺮت اعمالها في اﻻول من ﺷهﺮ ايار ٢٠١٣
وقامت بنقل نشاط التوزيع لهذه الشﺮﻛﺔ فاﺻبح حكما نقل المحطات ومﺮافق انشطﺔ التوزيع لهذه
الشﺮﻛﺔ  ،ﺻدر قﺮار مجلس الوزراء رقم  ٧٦٣٣المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ  ٣٠نيسان ٢٠١٨
المتضمن تكليف وزارة الماليﺔ بمتابعﺔ تنفيذ اﻻجﺮاءات باحتساب قيمﺔ ايجار لموجودات محطات بيع
المحﺮوقات المنقولﺔ من ﺷﺮﻛﺔ المصفاة الى ﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ بالنسبﺔ المعتمدة لدى
دائﺮة اﻻراضي والمساحﺔ والبالغﺔ  %٨على اﻻراضي والمباني البالغﺔ قيمتها  ٤٫٩مليون دينار ،
وتﺮفض الشﺮﻛﺔ هذا اﻻجﺮاء لﻼسباب المذﻛورة اعﻼه  ،علما أن هنالك مفاوضات بين الشﺮﻛﺔ و
الحكومﺔ نتج عنها اﻻتفاق على قيام وزارة الماليﺔ بالتنسيب الى مجلس الوزراء ﻻلغاء هذا البند وما
زالت قيد اﻻجﺮاء  ،علما بان قيمﺔ اﻻيجار وفقا للقﺮار اعﻼه يقدر بحوالي  ١٫٩مليون دينار.

ب  -ان أهم السياسات المحاسبيﺔ المتبعﺔ هي ﻛما يلي :
اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ
يتم تحديد قيمﺔ البضاعﺔ بالقيمﺔ السوقيﺔ او الكلفﺔ ايهما اقل ويتم تحديد الكلفﺔ وفقا ً لطﺮيقﺔ المتوسط
الحسابي المﺮجح ويتم أخذ مخصص للبضاعﺔ الﺮاﻛدة وبطيئﺔ الحﺮﻛﺔ والﺮواسب والماء الموجود في
خزانات الشﺮﻛﺔ وﻛلفﺔ ازالتها .
موجودات مﺎﻟيﺔ بﺎﻟقيمﺔ اﻟعﺎدﻟﺔ من خﻼل ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدخل اﻟشﺎمل
تمثل هذه الموجودات الماليﺔ اﻻستثمارات في أدوات الملكيﺔ بغﺮض اﻻحتفاظ بها على المدى الطويل .
-

يتم اثبات هذه الموجودات بالقيمﺔ العادل ﺔ مض افا ً اليه ا مص اريف اﻻقتن اء عن د الش ﺮاء ويع اد تقييمه ا
ﻻحقا ً بالقيم ﺔ العادل ـﺔ  ،ويظه ﺮ التغي ﺮ ف ي القيم ﺔ العادل ﺔ ف ي قائم ﺔ ال دخل الش امل الموح ده وض من
حقوق الملكي ﺔ بم ا فيه ا التغي ﺮ ف ي القيم ﺔ العادل ﺔ الن اتج ع ن فﺮوق ات تحوي ل بن ود الموج ودات غي ﺮ
النقديﺔ بالعمﻼت اﻻجنبيﺔ  ،وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها يتم أخ ذ اﻷرب اح أو الخس ائﺮ
الناتجﺔ ع ن ذل ك ف ي قائم ﺔ ال دخل الش امل الموح د وض من قائم ﺔ التغي ﺮ ف ي حق وق الملكي ﺔ الموح دة
ويتم تحويل رﺻيد احتياطي القيمﺔ العادلﺔ للموجودات الماليﺔ المباع ﺔ مباﺷ ﺮة ال ى اﻻرب اح الم دورة
وليس من خﻼل قائمﺔ اﻷرباح أو الخسائﺮالموحدة .

-

يتم أخذ اﻻرباح الموزعﺔ في قائمﺔ اﻷرباح أو الخسائﺮ الموحدة .

 - ١٢اﻟقيمﺔ اﻟعﺎدﻟﺔ
ان أسعار اﻹغﻼق ) ﺷﺮاء موجودات  /بيع مطلوبات( بت اريخ الق وائم المالي ﺔ الموح دة ف ي اس واق نش طﺔ
تمثل القيمﺔ العادلﺔ لﻼدوات والمشتقات الماليﺔ التي لها اسعار سوقيﺔ .
في حال ع دم ت وفﺮ أس عار معلن ﺔ او ع دم وج ود ت داول نش ط ل بعض اﻷدوات والمش تقات المالي ﺔ او ع دم
نشاط السوق يتم تقديﺮ قيمتها العادلﺔ بعدة طﺮق منها :
 مقارنتها بالقيمﺔ السوقيﺔ الحاليﺔ ﻷداة ماليﺔ مشابهﺔ لها إلى حد ﻛبيﺮ . تحلي ل الت دفقات النقدي ﺔ المس تقبليﺔ وخص م الت دفقات النقدي ﺔ المتوقع ﺔ بنس ب مس تخدمﺔ ف ي أداة مالي ﺔمشابهﺔ لها .
 نماذج تسعيﺮ الخيارات . يتم تقييم الموجودات والمطلوبات المالي ﺔ طويل ﺔ اﻷم د والت ي ﻻ تس تحق عليه ا فوائ د بموج ب خص مالتدفقات النقديﺔ وبسعﺮ الفائدة الفعالﺔ  ،ويتم اخذ فائدة الخص م ض من اي ﺮادات الفوائ د المقبوض ﺔ ف ي
قائمﺔ اﻷرباح أو الخسائﺮ الموحدة .
ته دف ط ﺮق التقي يم ال ى الحص ول عل ى قيم ﺔ عادل ﺔ تعك س توقع ات الس وق وتأخ ذ باﻹعتب ار العوام ل
السوقيﺔ وأيﺔ مخاطﺮ أو منافع متوقعه عند تقديﺮ قيمﺔ اﻷدوات الماليﺔ.
اﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ
يتم اﻹعتﺮاف بالموجودات الماليﺔ والمطلوبات الماليﺔ في قائمﺔ المﺮﻛز المالي الموحدة للشﺮﻛﺔ عندما
تكون الشﺮﻛﺔ طﺮفا ً في المخصصات التعاقديﺔ لﻸدوات الماليﺔ.
تُقاس الموجودات والمطلوبات الماليﺔ مبدئيا ً بالقيمﺔ العـادلﺔ  ،وتضاف تكاليف المعامﻼت التـي تعود
مباﺷﺮة إلى اﻻستحـواذ أو إﺻـدار موجودات ومطلوبات ماليﺔ إلى القيمﺔ العادلﺔ للموجوات الماليﺔ أو
المطلوبات الماليـﺔ  ،أو خصمها منها  ،ﻛما هو مناسب  ،عند اﻻعتـﺮاف المبدئـي.
اﻟموجودات اﻟمﺎﻟيﺔ
ً
يتم اﻻعتﺮاف بالموجودات الماليﺔ عندما تصبح الشﺮﻛﺔ طﺮفا في اﻷحكام التعاقديﺔ لﻸداة  ،ويتم قياس
الموجودات الماليﺔ مبدئيًا بالقيمﺔ العادلﺔ  ،تضاف تكاليف المعامﻼت المتعلقﺔ مباﺷﺮة باقتناء أو إﺻدار
الموجودات الماليﺔ )بخﻼف الموجودات الماليﺔ المدرجﺔ بالقيمﺔ العادلﺔ من خﻼل الﺮبح أو الخسارة( إلى
القيمﺔ العادلﺔ للموجودات الماليﺔ أو المطلوبات الماليﺔ أو خصمها ،عند اﻻقتضاء ،عند اﻻعتﺮاف
المبدئي.
يتم ﻻحقا قياس جميع الموجودات الماليﺔ المعتﺮف بها بالكامل إما بالتكلفﺔ المطفأة أو بالقيمﺔ العادلﺔ
استنادًا إلى تصنيف الموجودات الماليﺔ .
تصنيف الموجودات الماليﺔ
تقاس أدوات الدين التي تستوفي الشﺮوط التاليﺔ ﻻحقًا بالتكلفﺔ المطفأة :
• أن يتم حيازة اﻷﺻل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى اﻻحتفاظ بالموجودات لجمع التدفقات النقديﺔ
التعاقديﺔ .
• أن يتﺮتب على الشﺮوط التعاقديﺔ لﻸداة في تواريخ محددة وجود تدفقات نقديﺔ تعد فقط مدفوعات
أﺻل المبلغ والفائدة على أﺻل المبلغ القائم .
تُقاس جميع الموجودات الماليﺔ اﻷخﺮى بالقيمﺔ العادلﺔ .

 - ١٣التكلفﺔ المطفأة وطﺮيقﺔ الفائدة الفعاله
إن طﺮيقﺔ الفائدة الفعا لﺔ هي طﺮيقﺔ ﻻحتساب التكلفﺔ المطفأة ﻷي من أدوات الدين وتوزيع إيﺮادات
الفوائد على مدى الفتﺮة المعنيﺔ .
إن معدل الفائدة الفعال هو المعدل الذي يخصم بالضبط الدفعات النقديﺔ المستقبليﺔ المتوقعﺔ )بما في ذلك
جميع الﺮسوم والنقاط المدفوعﺔ أو المقبوضﺔ والتي تشكل جز ًء متم ًما لنسبﺔ الفائدة الفعليﺔ وتكاليف
المعامﻼت وغيﺮها من اﻷقساط أو الخصومات اﻷخﺮى( بإستثناء الخسائﺮ اﻹئتمانيﺔ المتوقعﺔ وذلك على
مدار العمﺮ الزمني المتوقع ﻷداة الدين أو إذا ﻛان ذلك مناسبا ً عبﺮ فتﺮة أقصﺮ إلى ﺻافي القيمﺔ الدفتﺮيﺔ
عند اﻻعتﺮاف المبدئي  ،فيما يتعلق بالموجودات الماليﺔ المشتﺮاة أو التي نشأت متدنيﺔ إئتمانيا ً  ،تُحتسب
إيﺮادات الفائدة الفعالﺔ المعدلﺔ من خﻼل خصم الدفعات النقديﺔ المستقبليﺔ المتوقعﺔ متضمنﺔ مخصص
الخسائﺮ اﻹئتمانيﺔ المتوقعﺔ على التكلفﺔ المطفأة للموجودات الماليﺔ عند اﻹعتﺮاف المبدئي.
أرباح وخسائﺮ ﺻﺮف العمﻼت اﻷجنبيﺔ
تحدد القيمﺔ الدفتريﺔ للموجودات الماليﺔ المسجلﺔ بالعملﺔ اﻷجنبيﺔ وتقيم بالسعر السائد في نهايﺔ ﮐل فترة
تقرير  ،وفيما يتعلق بالموجودات الماليﺔ المقاسﺔ بالتكلفﺔ المطفأة والتي ليست جز ًء من عﻼقﺔ تحوطيﺔ
محددة  ،فإنه يعتﺮف بفﺮوقات العملﺔ في قائمﺔ اﻷرباح أو الخسائﺮ الموحدة.
انخفاض قيمﺔ الموجودات الماليﺔ
تقوم الشﺮﻛﺔ بإثبات مخصص خسارة للخسائﺮ اﻻئتمانيﺔ المتوقعﺔ على الذمم المدينﺔ وﺷيكات بﺮسم
التحصيل ويتم تحديث قيمﺔ الخسائﺮ اﻻئتمانيﺔ المتوقعﺔ في ﻛل تاريخ تقﺮيﺮ بحيث يعكس التغيﺮات في
المﻼءة اﻻئتمانيﺔ منذ اﻻعتﺮاف المبدئي لﻸداة الماليﺔ ذات الصلﺔ.
وتقوم الشﺮﻛﺔ باستمﺮار بقيد الخسائﺮ اﻻئتمانيﺔ على مدار أعمارها الزمنيﺔ للذمم المدينﺔ وﺷيكات بﺮسم
التحصيل ويتم تقديﺮ الخسائﺮ اﻻئتمانيﺔ المتوقعﺔ لتلك الموجودات الماليﺔ باستخدام مصفوفﺔ للمخصص
تستند إلى خبﺮة الخسارة اﻻئتمانيﺔ السابقﺔ للمجموعﺔ ويتم تعديلها بما يتوافق مع العوامل المتعلقﺔ
بالمدينين واﻷوضاع اﻻقتصاديﺔ العامﺔ وتقييم ﻛل من اﻻتجاه اﻷوضاع الحاليﺔ والمستقبليﺔ في تاريخ
التقﺮيﺮ ،بما في ذلك القيمﺔ الزمنيﺔ للنقد حسب اﻻقتضاء.
وفيما يتعلق بجميع الموجودات الماليﺔ اﻷخﺮى ،فتقوم الشﺮﻛﺔ بقيد الخسائﺮ اﻻئتمانيﺔ المتوقعﺔ على مدار
أعمارها الزمنيﺔ إن طﺮأت زيادة جوهﺮيﺔ في مخاطﺮ اﻻئتمان منذ اﻻعتﺮاف المبدئي وتمثل الخسارة
اﻻئتمانيﺔ المتوقعﺔ على مدار أعمارها الزمنيﺔ الخسائﺮ اﻻئتمانيﺔ المتوقعﺔ التي ستنشأ من جميع حاﻻت
التعثﺮ في السداد المحتملﺔ على مدار العمﺮ المتوقع لﻸداة الماليﺔ.
مخصص الخسائﺮ اﻹئتمانيﺔ المتوقعﺔ
تستخدم الشﺮﻛﺔ طﺮيقﺔ النهج المبسط لﻼعتﺮاف بالخسائﺮ اﻻئتمانيﺔ المتوقعﺔ على مدار أعمارها الزمنيﺔ
للذمم المدينﺔ وﺷيكات بﺮسم التحصيل وفقًا لما يسمح به المعيار الدولي ﻹعداد التقاريﺮ الماليﺔ رقم )(٩
وبنا ًء عليه  ،تم تصنيف الذمم التجاريﺔ المدينﺔ غيﺮ منخفضﺔ القيمﺔ اﻻئتمانيﺔ والتي ﻻ تحتوي على أحد
مكونات التمويل الجوهﺮيﺔ ضمن المﺮحلﺔ الثانيﺔ مع اﻻعتﺮاف بالخسائﺮ اﻻئتمانيﺔ المتوقعﺔ على مدار
أعمارها الزمنيﺔ .
يتوجب قيد مخصص للخسارة اﻹئتمانيﺔ المتوقعﺔ على العمﺮ الزمني لﻸداة الماليﺔ إذا زادت مخاطﺮ
اﻻئتمان على تلك اﻷداة الماليﺔ بشكل ﻛبيﺮ منذ اﻻعتﺮاف اﻷولي  ،وتعتبﺮ الخسائﺮ اﻻئتمانيﺔ المتوقعﺔ
ً
محتمﻼ للقيمﺔ الحاليﺔ لخسائﺮ اﻻئتمان  ،يتم قياس هذه القيمﺔ على أنها القيمﺔ الحاليﺔ للفﺮق
تقديﺮا مﺮج ًحا
ً
بين التدفقات النقديﺔ المستحقﺔ للشﺮﻛﺔ بموجب العقد والتدفقات النقديﺔ التي تتوقع الشﺮﻛﺔ استﻼمها والتي
تنشأ من تﺮجيح عدة سيناريوهات اقتصاديﺔ مستقبليﺔ مخصومﺔ وفقا لسعﺮ الفائدة الفعال لﻸﺻل .
تقوم الشﺮﻛﺔ بتقييم ما إذا ﻛان هناك دليل موضوعي على وجود انخفاض في القيمﺔ على أساس فﺮدي
لكل أﺻل ذي قيمﺔ فﺮديﺔ وبشكل جماعي بالنسبﺔ للموجودات اﻷخﺮى التي ليس لها أهميﺔ فﺮديﺔ .

 - ١٤ﺷطب الموجودات الماليﺔ
تقوم الشﺮﻛﺔ بشطب الموجودات الماليﺔ عندما تكون هناك معلومات تشيﺮ إلى أن المدين يعاني من
ﺻعوبات ماليﺔ وليس هناك احتمال واقعي للتعافي  ،على سبيل المثال عندما يكون المدين قد تم وضعه
تحت التصفيﺔ أو دخل في إجﺮاءات اﻹفﻼس  ،أو عندما تتجاوز مبالغ الذمم المدينﺔ فتﺮة  ١٢ﺷهﺮ أو
أﻛثﺮ ويتم دراستها بشكل افﺮادي لكل عميل على حدا أيهما أقﺮب .
قد تستمﺮ الشﺮﻛﺔ بإخضاع الموجودات الماليﺔ المشطوبﺔ ﻹجﺮاءات لمحاولﺔ استﺮداد الذمم المدينﺔ  ،مع
اﻷخذ باﻻعتبار المشورة القانونيﺔ عند اﻻقتضاء ويتم إثبات أيﺔ مبالغ مستﺮدة في قائمﺔ اﻷرباح أو
الخسائﺮ الموحدة .
إلغاء اﻻعتﺮاف بالموجودات الماليﺔ
تقوم الشﺮﻛﺔ بإلغاء اﻻعتﺮاف بأﺻل مالي عند إنتهاء الحقوق التعاقديﺔ المتعلقﺔ باستﻼم التدفقات النقديﺔ
من اﻷﺻل أو عندما تحول الشﺮﻛﺔ اﻷﺻل المالي  ،مع ﻛافﺔ مخاطﺮ ومنافع الملكيﺔ الجوهﺮيﺔ  ،إلى
ﺷﺮﻛﺔ أخﺮى ،أما في حالﺔ عدم قيام الشﺮﻛﺔ بتحويل أو اﻻحتفاظ بشكل جوهﺮي بمخاطﺮ ومنافع الملكيﺔ
واستمﺮارها بالسيطﺮة على اﻷﺻل المحول  ،تعتﺮف الشﺮﻛﺔ بحصتها المتبقيﺔ في اﻷﺻل المحول
والمطلوبات المتعلقﺔ به التي قد يجب على الشﺮﻛﺔ دفعها  ،أما في حالﺔ احتفاظ المجموعﺔ بشكل جوهﺮي
بكافﺔ مخاطﺮ ومنافع الملكيﺔ لﻸﺻل المحول ،فتستمﺮ الشﺮﻛﺔ باﻻعتﺮاف باﻷﺻل المالي.
وعند إلغاء اﻻعتﺮاف بأي من الموجودات الماليﺔ المقاسﺔ بالتكلفﺔ المطفأة  ،يقيد الفﺮق بين القيمﺔ الدفتﺮيﺔ
لﻸﺻل ومبلغ المقابل المستلم أو مستحق اﻻستﻼم في قائمﺔ اﻷرباح أو الخسائﺮ الموحدة.
التصنيف ﻛدين أو أدوات ملكيﺔ
يتم تصنيف أدوات الدين والملكـيﺔ إما ﻛمطلوبات ماليﺔ أو ﻛحق ـوق ملكي ﺔ وفق ا ً لج وهﺮ التﺮتيب ات التعاقدي ﺔ
وتعﺮيفات المطلوب المالي وأداة حقوق الملكيﺔ.
أدوات الملكيﺔ
تُع ﺮف أداة الملكي ﺔ بالعق د ال ذي يثب ت ملكي ﺔ الحص ص المتبقي ﺔ م ن موج ودات الش ﺮﻛﺔ بع د خص م جمي ع
المطلوب ات  ،ي تم تس جيل أدوات الملكي ﺔ المص درة بالمتحص ﻼت المس تلمﺔ بع د خص م تكلف ﺔ اﻹﺻ دار
المباﺷﺮة .
يُعتﺮف بإعادة ﺷﺮاء أدوات حق وق الملكي ﺔ الخاﺻ ﺔ بالش ﺮﻛﺔ وتخص م مباﺷ ﺮة ف ي حق وق الملكي ﺔ  ،ﻻ ي تم
إثبات أي أرب اح او خس ارة ف ي قائم ﺔ اﻷرب اح أو الخس ائﺮ الموح دة عن د ﺷ ﺮاء أو بي ع أو إﺻ دار أو إلغ اء
أدوات حقوق الملكيﺔ الخاﺻﺔ بالشﺮﻛﺔ .
المطلوبات الماليﺔ
تُقاس جميع المطلوبات الماليﺔ ﻻحقًا بالتكلفﺔ المطفأة باس تخدام طﺮيق ﺔ الفائ دة الفعلي ﺔ أو بالقيم ﺔ العادل ﺔ م ن
خﻼل اﻷرباح أو الخسائﺮ .
إن المطلوب ات المالي ﺔ الت ي ليس ت م ن الت الي ي تم قياس ها ﻻحق ا بالتكلف ﺔ المطف أة باس تخدام طﺮيق ﺔ الفائ دة
الفعليﺔ:
 مقابل محتمل للشﺮﻛﺔ المستحوذة ضمن عمليﺔ اندماج أعمال. محتفظ بها للتداول.ُ -محددة بالقيمﺔ العادلﺔ من خﻼل اﻷرباح أو الخسائﺮ.

 - ١٥وتقاس الذمم التجاريﺔ والحسابات الدائنﺔ اﻷخﺮى المصنفﺔ ﻛـ "مطلوبات ماليﺔ " مبدئيًا بالقيم ﺔ العادل ﺔ بع د
خص م تك اليف المعامل ﺔ  ،بينم ا ي تم قياس ها ﻻحق ا ً بالتكلف ﺔ المطف أة باس تخدام طﺮيق ﺔ الفائ دة الفعلي ﺔ وي تم
اﻻعتﺮاف بمصاريف الفوائد على أساس العائد الفعلي.
إن طﺮيقﺔ الفائدة الفعليﺔ هي طﺮيقﺔ احتساب التكلفﺔ المطف أة للمطلوب ات المالي ﺔ وتوزي ع مص اريف الفوائ د
عل ى م دى الفت ﺮة المعني ﺔ  ،إن مع دل الفائ دة الفعل ي ه و المع دل ال ذي يخص م بالض بط ال دفعات النقدي ﺔ
المستقبليﺔ المتوقعﺔ في إطار العمﺮ الزمني المتوقع لﻼلتزام المالي أو عبﺮ فتﺮة أقصﺮ حسب اﻻقتضاء.
إلغاء اﻻعتﺮاف بالمطلوبات الماليﺔ
تلغ ي الش ﺮﻛﺔ اﻻعت ﺮاف بالمطلوب ات الماليﺔ عن دما تعف ى م ن التزاماته ا أو عن د إلغ اء ه ذه اﻻلتزام ات أو
انتهاء ﺻﻼحيتها  ،ويتم إثبات الفارق بين القيمﺔ الدفتﺮي ﺔ للمطل وب الم الي الملغ ى اﻻعت ﺮاف ب ه والمقاب ل
المدفوع أوالمستحق الدفع في قائمﺔ اﻷرباح أو الخسائﺮ الموحدة.
اﻟممتلكﺎت واﻟمعدات :
تظهﺮ الممتلكات والمعدات بالتكلفﺔ بعد تنزيل اﻻستهﻼك المتﺮاﻛم وأي تدني في قيمتها  ،ويتم
استهﻼك الممتلكات والمعدات )باستثناء اﻷراضي( عندما تكون جاهزة لﻺستخدام بطﺮيقﺔ القسط
الثابت على مدى العمﺮ اﻹنتاجي المتوقع لها باستخدام النسب السنويﺔ المئويﺔ التاليﺔ :
مباني
آﻻت ومعدات اﻻنتاج
آﻻت ومعدات الخدمات المساعدة
الخزانات واﻻنابيب
آﻻت ومعدات الكهﺮباء والمكائن
وحدات تحميل المنتجات
السيارات
أثاث ومعدات المكاتب
المكتبﺔ ومعدات التدريب
موجودات محطات التوزيع
ممتلكات ومعدات اخﺮى
أجهزة حاسب آلي

٪
١٠ – ٢
٣٥
٣٥
١٠
٢٠
٢٠
١٥
٢٠ – ٥
٢٠
٢٠
٢٠
٣٥

-

عندما يقل المبلغ الممكن استﺮداده من أي من الممتلكات والمعدات عن ﺻافي قيمتها الدفتﺮيﺔ
فإنــه يتم تخفيض قيمتها إلى القيمﺔ الممكن استﺮدادها وقيد قيمﺔ التدني في قائمﺔ اﻷرباح أو
الخسائﺮ الموحدة.

-

يتم مﺮاجعﺔ العمﺮ اﻻنتاجي للممتلكات والمعدات في نهايﺔ ﻛل عام  ،فاذا ﻛانت توقعات العمﺮ
اﻻنتاجي تختلف عن التقديﺮات المعدة سابقا ً يتم معالجﺔ التغيﺮ في التقديﺮ للسنوات الﻼحقﺔ
باعتباره تغيﺮ في التقديﺮات .

-

يتم استبعاد الممتلكات والمعدات عند التخلص منها او عندما ﻻ يعود أي منافع مستقبليﺔ متوقعﺔ من
استخدامها او من التخلص منها .

 - ١٦-

اﻟموجودات غير اﻟملموسﺔ
يتم اثبات الموجودات غيﺮ الملموسﺔ بالكلفﺔ ويتم تصنيف الموجودات غيﺮ الملموسﺔ على اساس
تقديﺮ عمﺮها الزمني لفتﺮة محددة او غيﺮ محددة ويتم اطفاء الموجودات غيﺮ الملموسﺔ التي لها
عمﺮ زمني محدد على العمﺮ المقدر لها وبمعدل  %١٠سنويا ً  ،ويتم مﺮاجعﺔ أي مؤﺷﺮات تدل
على تدني قيمﺔ الموجودات غيﺮ الملموسﺔ في تاريخ القوائم الماليﺔ الموحدة ﻛذلك يتم مﺮاجعﺔ
تقديﺮ العمﺮ الزمني لتلك الموجودات ويتم اجﺮاء ايﺔ تعديﻼت على الفتﺮات الﻼحقﺔ.
يتم مﺮاجعﺔ ايﺔ مؤﺷﺮات تدل على تدني قيمﺔ الموجودات غيﺮ الملموسﺔ في تاريخ القوائم الماليــﺔ
الموحدة  ،ﻛما يتم مﺮاجعﺔ تقديﺮ العمﺮ الزمني لتلك الموجودات ويتم أخذ قيمﺔ التدني في قائمﺔ
اﻷرباح أو الخسائﺮ الموحدة.
ﻻ يتم رسملﺔ أيﺔ موجودات غيﺮ ملموسﺔ ناتجﺔ عن عمليات الشﺮﻛﺔ  ،بل تعتبﺮ ﻛمصاريف وتقيد
في قائمﺔ اﻷرباح أو الخسائﺮ الموحدة.

-

الشهﺮة :
 يتم اثبات الشهﺮة بالتكلفﺔ التي تمثل الزيادة في تكلفﺔ امتﻼك او ﺷﺮاء وحدات توليد النقدالمملوﻛﺔ من ﺷﺮﻛات أخﺮى عن حصﺔ الشﺮﻛﺔ في ﺻافي القيمﺔ العادلﺔ لموجودات
ومطلوبات تلك الوحدات بتاريخ اﻻمتﻼك.
 يتم قيد الشهﺮة في بند منفصل ﻛموجودات غيﺮ ملموسﺔ  ،ويتم ﻻحقا ً تخفيض تكلفتها في حالأي تدني في قيمتها.
 يتم توزيع الشهﺮة على وحدة  /وحدات توليد النقد ﻷغﺮاض اختبار التدني في القيمﺔ. في حالﺔ بيع وحدات توليد النقد  ،يتم أخذ قيمﺔ الشهﺮة باﻻعتبار عند تحديد مبلغ الﺮبح أوالخسارة عن عمليﺔ البيع.

-

العﻼمﺔ التجاريﺔ :
هي عﻼمﺔ مميزة أو مؤﺷﺮ تستخدمه الشﺮﻛﺔ للدﻻلﺔ على أن المنتجات أو الخدمات المقدمﺔ
للمستهلك والتي تظهﺮ عليها العﻼمﺔ التجاريﺔ تنشأ من مصدر وحيد ،ولتمييز منتجاتها أو خدماتها
عن منتجات وخدمات اﻵخﺮين.

-

عقود التأجيﺮ التشغيلي :
يتم اثبات عقود التأجيﺮ التشغيلي بالقيمﺔ التي ستتكبدها الشﺮﻛﺔ ﻻستبدال المحطات الخاﺻﺔ
بالشﺮﻛات المستحوذ عليها و التي تم ﺷﺮاء موجوداتها الثابتﺔ عن طﺮيق عقود تأجيﺮ تشغيلي.
اﻻستثمﺎرات اﻟعقﺎريﺔ
تظهﺮ اﻹستثمارات العقاريﺔ بالكلفﺔ بعد تنزيل اﻹستهﻼك المتﺮاﻛم )باستثناء اﻷراضي(  ،و يتم
تسجيل أي تدني في قيمتها في قائمﺔ اﻷرباح أو الخسائﺮ الموحدة  ،ويتم تسجيل اﻻيﺮادات أو
المصاريف التشغيليﺔ لهذه اﻹستثمارات في قائمﺔ اﻷرباح أو الخسائﺮ الموحدة  ،ويتم استهﻼك
اﻻستثمارات العقاريﺔ )بإستثناء اﻷراضي( بطﺮيقﺔ القسط الثابت على مدى العمﺮ اﻹنتاجي المتوقع
لها بمعدل استهﻼك  ٪٢٠-٢سنوياً.

-

اﻟﻀراﺋب
يتم اخذ مخصص لضﺮيبﺔ الدخل على أساس التقديﺮات لﻼلتزامات الضﺮيبيﺔ المتوقعﺔ  ،ويتم اخذ
فﺮوقات ضﺮيبﺔ الدخل المتحققﺔ على الشﺮﻛﺔ في قائمﺔ اﻷرباح أو الخسائﺮ الموحدة عند دفعها بعد
اجﺮاء التسويﺔ النهائيﺔ مع دائﺮة ضﺮيبﺔ الدخل .

 - ١٧-

إن الضﺮائب المؤجلﺔ هي الضﺮائب المتوقع دفعها او استﺮدادها نتيجﺔ الفﺮوقات الزمنيﺔ المؤقتﺔ
بين قيمﺔ الموجودات او المطلوبات في القوائم الماليﺔ الموحدة والقيمﺔ التي يتم احتساب الﺮبح
الضﺮيبي على اساسها  ،يتم احتساب الضﺮائب المؤجلﺔ باستخدام طﺮيقﺔ اﻻلتزام بقائمﺔ المﺮﻛز
المالي الموحدة وتحتسب الضﺮائب المؤجلﺔ وفقا ً للنسب الضﺮيبيﺔ التي يتوقع تطبيقها عند تسويﺔ
اﻻلتزام الضﺮيبي أو تحقيق الموجودات الضﺮيبيﺔ المؤجلﺔ .

-

يتم مﺮاجعﺔ رﺻيد الموجودات واﻻلتزامات الضﺮيبيﺔ المؤجلﺔ في تاريخ القوائم الماليﺔ الموحدة
ويتم تخفيضها في حالﺔ توقع عدم امكانيﺔ اﻻستفادة من تلك الموجودات الضﺮيبيﺔ جزئيا او ﻛليا أو
بتسديد اﻻلتزام الضﺮيبي أو انتفاء الحاجﺔ له .

اﻹﻋتراف بﺎﻹيرادات
تعتﺮف الشﺮﻛﺔ باﻹيﺮادات بشكل رئيسي من مبيعات المشتقات النفطيﺔ الجاهزة و الزي وت المعدني ﺔ وخ دمات
التخزين و تعبئﺔ اﻻسطوانات.
ي تم قي اس اﻹي ﺮاد بالقيم ﺔ العادل ﺔ للمب الغ المس تلمﺔ أو الت ي س يتم تحص يلها )بالص افي بع د ط ﺮح المﺮتجع ات
والخص ومات( م ن العق ود م ع العم ﻼء وتس تثنى المب الغ الت ي ي تم تحص يلها نياب ﺔ ع ن جه ات أخ ﺮى ،و ي تم
اﻻعت ﺮاف ب اﻹيﺮادات عن دما تق وم الش ﺮﻛﺔ بتحوي ل الس يطﺮة عل ى من تج إل ى العمي ل وذل ك عن دما ي تم ﺷ حن
البضائع إلى موقع معين )التسليم(  ،وبعد التسليم يتحمل المس ؤوليﺔ الﺮئيس يﺔ عن د بي ع البض ائع وﻛ ذلك يتحم ل
مخاطﺮ التقادم والخسارة فيما يتعلق بالبضائع  ،يتم اﻻعتﺮاف بالذمم المدينﺔ م ن قب ل الش ﺮﻛﺔ عن دما ي تم تس ليم
البضاعﺔ إلى العمﻼء حيث تمثل تلك النقطﺔ الزمنيﺔ الت ي يص بح فيه ا الح ق ف ي المقاب ل غي ﺮ مش ﺮوط  ،حي ث
أن مﺮور الوقت فقط مطلوب قبل استحقاق السداد.
ايرادات ومصروفﺎت اﻟفواﺋد
يتم إثبات إيﺮادات ومصﺮوفات الفوائد لجميع اﻷدوات الماليﺔ في قائمﺔ اﻷرباح أو الخسائﺮ الموحدة باستخدام
طﺮيقﺔ الفائدة الفعالﺔ  ،ويمثل معدل الفائدة الفعال السعﺮ الذي يتم خصم التدفقات النقديﺔ المستقبليﺔ المقدرة
لﻸداة الماليﺔ خﻼل العمﺮ المتوقع لﻸداة الماليﺔ أو عند اﻹقتضاء لفتﺮة أقصﺮ إلى ﺻافي القيمﺔ الدفتﺮيﺔ
لﻸﺻل المالي أو المطلوبات الماليﺔ  ،ﻛما تقدر التدفقات النقديﺔ المستقبليﺔ بمﺮاعاة جميع الشﺮوط التعاقديﺔ
لﻸداة.

اﻟمخصصﺎت
يتم اﻻعتﺮاف بالمخصصات عندما يكون على الشﺮﻛﺔ التزام ات ف ي ت اريخ قائم ﺔ المﺮﻛ ز الم الي الموح دة
ناﺷئﺔ عن احداث سابقﺔ أو تسديد اﻻلتزامات المستقبليﺔ المحتملﺔ ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه .
ﻋقود اﻹيجﺎر
السياسﺔ المحاسبيﺔ المتبعﺔ ابتدا ًء من اﻷول من ﻛانون الثاني ٢٠١٩
الشﺮﻛﺔ ﻛمستأجﺮ
تقوم الشﺮﻛﺔ بتقييم ما إذا ﻛان العقد يحتوي على إيجارعند البدء في العقد  ،وتعتﺮف الشﺮﻛﺔ بموجودات
حق اﻻستخدام وإلتزامات اﻹيجار المقابلﺔ فيما يتعلق بجميع تﺮتيبات اﻹيجار التي يكون فيها المستأجﺮ
)المعﺮفﺔ على أنها عقود إيجار مدتها  ١٢ﺷهﺮا ً أوأقل( وعقود
باستثناء عقود اﻹيجار قصيﺮة اﻷجل
ﱠ
إيجار اﻷﺻول ذات القيمﺔ المنخفضﺔ  ،وبالنسبﺔ لهذه العقود تقوم الشﺮﻛﺔ باﻹعتﺮاف بمدفوعات اﻹيجار
ﻛمصﺮوف تشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى فتﺮة عقد اﻹيجار ما لم يكن أساس منتظم آخﺮ
أﻛثﺮ تمثيﻼ للنمط الزمني الذي يتم فيه اﻹستفادة من المنافع اﻻقتصاديﺔ من اﻷﺻول المستأجﺮة.
يتم قياس التزام اﻹيجار مبدئيًا بالقيمﺔ الحاليﺔ لمدفوعات اﻹيجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء في عقد
اﻹيجار مخصومﺔ باستخدام السعﺮ الضمني في عقد اﻹيجار  ،وإذا تعذر تحديد هذا المعدل بسهولﺔ تقوم
الشﺮﻛﺔ بإستخدام معدل إقتﺮاضه اﻹضافي.

 - ١٨تشمل مدفوعات اﻹيجار المدرجﺔ في قياس التزام اﻹيجار ما يلي:
• مدفوعات اﻹيجار الثابتﺔ )متضمنﺔ في جوهﺮها على مدفوعات ثابتﺔ( مطﺮو ًحا منها حوافز اﻹيجار
مستحقﺔ القبض.
• مدفوعات اﻹيجار المتغيﺮة التي تعتمد على مؤﺷﺮ أو معدل تقاس في البدايﺔ باستخدام المؤﺷﺮ أو
المعدل في تاريخ البدء بالعقد.
• المبلغ المتوقع أن يدفعه المستأجﺮ بموجب ضمانات القيمﺔ المتبقيﺔ.
• سعﺮ ممارسﺔ خيارات الشﺮاء إذا ﻛان المستأجﺮ على يقين معقول من ممارسﺔ الخيارات.
• دفع غﺮامات إنهاء العقد إذا ﻛان عقد اﻹيجار يعكس ممارسﺔ خيار إنهاء عقد اﻹيجار.
يتم عﺮض التزامات اﻹيجار ﻛبند منفصل في قائمﺔ المﺮﻛز المالي الموحدة.
يتم ﻻحقا ً قياس التزامات اﻹيجار من خﻼل زيادة القيمﺔ الدفتﺮيﺔ لعكس الفائدة على التزامات اﻹيجار
)باستخدام طﺮيقﺔ الفائدة الفعالﺔ( وبتخفيض القيمﺔ الدفتﺮيﺔ لتعكس مدفوعات اﻹيجار المدفوعﺔ.
يتم إعادة قياس التزامات اﻹيجار )وإجﺮاء تعديل مماثل لموجودات حق اﻻستخدام ذي الصلﺔ( ﻛلما:
• تم تغير مدة اﻹيجار أو أن هناك حدث أو تغيير هام في الظﺮوف التي تؤدي إلی تغيير في تقييم
ممارسﺔ خيار الﺷراء  ،وفي هذه الحالﺔ يتم إعادة قياس التزامات اﻹيجار عن طﺮيق خﺻم
مدفوعات اﻹيجار المعدلﺔ باستخدام معدل الخﺻم المعدل.
• تتغيﺮ مدفوعات اﻹيجار بسبب التغييﺮات في مؤﺷﺮ أو معدل أو تغييﺮ في المدفوعات المتوقعﺔ
بموجب القيمﺔ المتبقيﺔ المضمونﺔ ،وفي هذه الحاﻻت يتم إعادة قياس التزام اﻹيجار عن طﺮيق
خصم مدفوعات اﻹيجار المعدلﺔ باستخدام معدل خصم غيﺮ متغيﺮ )ما لم تتغيﺮ مدفوعات اﻹيجار
بسبب التغييﺮ في سعﺮ الفائدة الفعال  ،وفي هذه الحالﺔ يتم استخدام معدل الخصم المعدل(.
• يتم تعديل عقد اﻹيجار وﻻ يتم المحاسبﺔ عن تعديل عقد اﻹيجار ﻛعقد إيجار منفصل  ،وفي هذه
الحالﺔ يتم إعادة قياس التزام اﻹيجار بنا ًء على مدة عقد اﻹيجار المعدّل عن طﺮيق خصم مدفوعات
اﻹيجار المعدلﺔ باستخدام معدل الخصم المعدل بالسعﺮ الفعلي بتاريخ التعديل.
يتم إستهﻼك موجودات حق اﻻستخدام على مدى مدة عقد اﻹيجار أوالعمﺮ اﻹنتاجي لﻸﺻل )ايهما
أقصﺮ(  ،إذا ﻛان عقد اﻹيجار ينقل ملكيﺔ اﻷﺻل اﻷساسي أو تكلفﺔ حق اﻻستخدام والذي يعكس أن
الشﺮﻛﺔ تتوقع ممارسﺔ خيار الشﺮاء  ،فإن قيمﺔ حق اﻻستخدام ذات الصلﺔ يتم إستهﻼﻛها على مدى العمﺮ
اﻹنتاجي لﻸﺻل ويبدأ اﻻستهﻼك في تاريخ بدايﺔ عقد اﻹيجار.
يتم عﺮض موجودات حق اﻻستخدام ﻛبند منفصل في قائمﺔ المﺮﻛز المالي الموحدة.
تطبق الشﺮﻛﺔ المعيار المحاسبي الدولي رقم ) (٣٦لتحديد ما إذا ﻛانت قيمﺔ حق اﻻستخدام قد انخفضت
قيمتها وتحسب أي خسائﺮ انخفاض في القيمﺔ ﻛما هو موضح في سياسﺔ "الممتلكات والمعدات".
ﻻ يتم تضمين اﻹيجارات المتغيﺮة التي ﻻ تعتمد على مؤﺷﺮ أو معدل في قياس التزامات اﻹيجار
وموجودات حق اﻻستخدام  ،يتم إدراج المدفوعات ذات الصلﺔ ﻛمصﺮوف في الفتﺮة التي يحدث فيها
الحدث أو الشﺮط الذي يؤدي إلى هذه المدفوعات ويتم تضمينها في "نفقات أخﺮى" في قائمﺔ اﻷرباح أو
الخسائﺮ الموحدة.
الشﺮﻛﺔ ﻛمؤجﺮ
يتم تصنيف عقود اﻹيجار التي تكون الشﺮﻛﺔ فيها مؤجﺮا ﻛإيجارات تمويل أو تشغيل  ،في حال ﻛانت
ﺷﺮوط عقد اﻹيجار تنقل ﻛل مخاطﺮ ومنافع الملكيﺔ إلى المستأجﺮ ويتم تصنيف العقد على أنه عقد إيجار
تمويلي ويتم تصنيف جميع عقود اﻹيجار اﻷخﺮى ﻛعقود اﻹيجار التشغيليﺔ.
مؤجﺮا وسي ً
طا  ،فهي تمثل عقد اﻹيجار الﺮئيسي والعقد من الباطن ﻛعقدين
عندما تكون الشﺮﻛﺔ
ً
منفصلين.
يتم تصنيف عقد اﻹيجار من الباطن على أنه تمويل أو عقد إيجار تشغيلي بالﺮجوع إلى أﺻل حق
اﻻستخدام الناﺷئ عن عقد اﻹيجار الﺮئيسي.
يتم اﻻعتﺮاف بإيﺮادات التأجيﺮ من عقود اﻹيجار التشغيليﺔ على أساس القسط الثابت على مدى فتﺮة عقد
اﻹيجار ذي الصلﺔ .تضاف التكاليف المباﺷﺮة اﻷوليﺔ المتكبدة في التفاوض وتﺮتيب عقد إيجار تشغيلي
إلى القيمﺔ الدفتﺮيﺔ لﻸﺻل المؤجﺮ ويتم اﻻعتﺮاف بها على أساس القسط الثابت على مدى فتﺮة اﻹيجار.

 - ١٩يتم اﻻعتﺮاف بالمبالغ المستحقﺔ على المستأجﺮين بموجب عقود اﻹيجار التمويلي ﻛذمم مدينﺔ بمبلغ
ﺻافي استثمار الشﺮﻛﺔ في عقود اﻹيجار  ،يتم تخصيص إيﺮادات عقود التأجيﺮ التمويلي للفتﺮات
المحاسبيﺔ لتعكس معدل عائدُ دوري ثابت على ﺻافي استثمار الشﺮﻛﺔ القائم فيما يتعلق بعقود اﻹيجار.
عندما يتضمن العقد مكونات تأجيﺮ ومكونات اخﺮى غيﺮ التأجيﺮ  ،تطبق الشﺮﻛﺔ المعيار الدولي ﻹعداد
التقاريﺮ الماليﺔ رقم ) (١٥لتوزيع المبالغ المستلمﺔ او التي سيتم إستﻼمها بموجب العقد لكل مكون.
السياسﺔ المحاسبﺔ المتبعﺔ حتى  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
تصنف عقود اﻻيجار ﻛايجارات تمويليﺔ عندما تنص ﺷﺮوط اﻻيجارعلى تحويل جميع المخاطﺮ والمنافع
المتعلقﺔ بالتملك للمستأجﺮ بشكل جوهﺮي  ،اما جميع عقود اﻻيجار اﻻخﺮى فتصنف ﻛايجارات تشغيليﺔ.
الشﺮﻛﺔ ﻛمؤجﺮ
يتم اﻻعتﺮاف بالمبالغ المستحقﺔ على المستأجﺮين بموجب عقود اﻹيجار التمويلي ﻛذمم مدينﺔ بمبلغ
ﺻافي اﻻستثمار في عقود اﻹيجار  ،ويتم توزيع إيﺮادات عقود التأجيﺮ التمويلي للفتﺮات المحاسبيﺔ
لتعكس معدل عائد دوري ثابت على ﺻافي اﻻستثمارات القائمﺔ فيما يتعلق بعقود اﻹيجار.
يتم اﻹعتﺮاف بالدخل من اﻻيجارات التشغيليﺔ باستخدام طﺮيقﺔ القسط الثابت على مدى عمﺮ اﻻيجار،
ﻛما تضاف التكاليف المباﺷﺮة اﻷوليﺔ المتكبدة في مناقشﺔ وتﺮتيب العقد التشغيلي الى القيمﺔ الدفتﺮيﺔ
للموجودات المؤجﺮة وتقيد وفقا لطﺮيقﺔ القسط الثابت على مدى فتﺮة اﻻيجار.
الشﺮﻛﺔ ﻛمستأجﺮ
تسجل الموجودات المقتناة من خﻼل عقود اﻻيجار التمويليﺔ عند اﻹعتﺮاف اﻷولي بقيمتها العادلﺔ عند
بدايﺔ عقد اﻻيجار او بالقيمﺔ الحاليﺔ للحد اﻻدني من دفعات اﻻيجارايهما اقل  ،ﻛما يتم تسجيل مطلوبات
التأجيﺮ التمويلي بنفس القيمﺔ  ،ويتم عﺮض هذه اﻹلتزامات في قائمﺔ المﺮﻛز المالي الموحدة ﻛمطلوبات
تأجيﺮ تمويلي.
يتم توزيع دفعات اﻻيجار بين مصاريف تمويل وتخفيض مطلوبات التأجيﺮ التمويلي من اجل تحقيق
معدل فائدة ثابت على الﺮﺻيد المتبقي من مطلوبات التأجيﺮ التمويلي ،ويتم اﻹعتﺮاف بمصاريف
التمويل مباﺷﺮ في قائمﺔ اﻷرباح أو الخسائﺮ الموحدة.
يتم اﻹعتﺮاف بدفعات اﻻيجار التشغيلي ﻛمصﺮوف وفقا لطﺮيقﺔ القسط الثابت على مدى عمﺮ اﻻيجار ،
باستثناء الحاﻻت التي يكون فيها أساس منتظم آخﺮ أﻛثﺮ تمثيﻼ للنمط الزمني الذي يتم فيه اﻹستفادة من
المنافع اﻻقتصاديﺔ من اﻷﺻل المؤجﺮ  ،يتم اﻻعتﺮاف باﻹيجارات الطارئﺔ الناﺷئﺔ عن عقود اﻹيجار
التشغيليﺔ ﻛمصﺮوف في الفتﺮة التي يتم تكبدها فيها  ،في حالﺔ تم إستﻼم حوافز إيجار للدخول في عقود
إيجار تشغيليﺔ  ،يتم اﻻعتﺮاف بهذه الحوافز ﻛالتزام  ،ويتم اﻻعتﺮاف بالفوائد الكليﺔ للحوافز على أنها
تخفيض لمصﺮوف اﻹيجار على أساس القسط الثابت  ،إﻻ إذا ﻛان هناك أساس منتظم أﻛثﺮ تمثيﻼ للنمط
الزمني الذي يتم فيه اﻹستفادة من المنافع اﻻقتصاديﺔ من اﻷﺻل المؤجﺮ.
 - ٦تطﺒيق معﺎيير اﻟتقﺎرير اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟدوﻟيﺔ اﻟجديدة واﻟمعدﻟﺔ
أ  -تعديﻼت ﻟم ينتج ﻋنهﺎ اثر جوهري ﻋلى اﻟقواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموحدة:
تـم اتبـاع معاييﺮ التقاريﺮ الماليﺔ الدوليﺔ الجديدة والمعدلﺔ التاليﺔ والتي أﺻبحت ساريﺔ المفعول للفتﺮات
الماليﺔ التي تبدأ في أو بعد أول ﻛانون الثاني  ٢٠١٩او بعد ذلك التاريخ في اعداد القوائم الماليﺔ الموحدة
للشﺮﻛﺔ ،والتي لم تؤثﺮ بشكل جوهﺮي على المبالغ واﻻفصاحات الواردة في القوائم الماليـــﺔ الموحدة
للسنﺔ والسنوات السابقﺔ  ،علما ً بأنه قد يكون لها تأثيﺮ على المعالجــﺔ المحاسبيـــﺔ للمعامــﻼت
والتﺮتيبات المستقبليـﺔ .
المعاييﺮ الجديدة والمعدلﺔ
التحسينات السنويﺔ على
المعاييﺮ الدوليﺔ للتقاريﺮ
الماليﺔ الصادرة خﻼل
اﻷعوام ٢٠١٧ – ٢٠١٥

التعديﻼت على معاييﺮ التقاريﺮ الماليﺔ الدوليﺔ الجديدة والمعدلﺔ
تشمل التحسينات تعديﻼت على المعاييﺮ الدوليﺔ للتقاريﺮ الماليﺔ رقم )(٣
"اندماج اﻷعمال" و)" (١١التﺮتيبات المشتﺮﻛﺔ" ومعاييﺮ المحاسبﺔ الدوليﺔ
رقم )" (١٢ضﺮائب الدخل" و)" (٢٣تكاليف اﻹقتﺮاض" وﻛما يلي:

معيار المحاسبﺔ الدوليﺔ رقم )" (١٢ضﺮائب الدخل"
توضح التعديﻼت أنه يتوجب على الشﺮﻛﺔ اﻹعتﺮاف بتبعات ضﺮيبﺔ الدخل
على اﻷرباح الموزعﺔ في قائمﺔ اﻷرباح أو الخسائﺮ أو قائمﺔ الدخل الشامل
أو قائمﺔ حقوق الملكيﺔ وفقًا للمكان الذي إعتﺮفت فيه الشﺮﻛﺔ بالمعامﻼت
التي ولدت اﻷرباح القابلﺔ للتوزيع  ،هذا هو الحال بصﺮف النظﺮ عما إذا
ﻛانت معدﻻت الضﺮيبﺔ المختلفﺔ تنطبق على اﻷرباح الموزعﺔ وغيﺮ
الموزعﺔ.

 - ٢٠التعديﻼت على معاييﺮ التقاريﺮ الماليﺔ الدوليﺔ الجديدة والمعدلﺔ
المعاييﺮ الجديدة والمعدلﺔ
معيار المحاسبﺔ الدوليﺔ رقم )" (٢٣تكاليف اﻹقتﺮاض"
توضح التعديﻼت أنه في حال بقي اقتﺮاض قائما ً بعد أن يكون اﻷﺻل
ً
جاهزا لﻼستخدام المقصود أو البيع  ،يصبح هذا
المﺮتبط بهذا اﻹقتﺮاض
اﻻقتﺮاض جز ًء من اﻷموال التي تقتﺮضها الشﺮﻛﺔ عموما عند حساب
معدل الﺮسملﺔ على القﺮوض العامﺔ.

المعيار الدولي للتقاريﺮ الماليﺔ رقم )" (٣اندماج اﻷعمال"
توضح التعديﻼت أنه عندما تحصل الشﺮﻛﺔ على السيطﺮة على نشاط
تجاري مشتﺮك  ،تطبق الشﺮﻛﺔ متطلبات اندماج اﻷعمال التي تم تحقيقها
على مﺮاحل  ،بما في ذلك إعادة قياس حصتها السابقﺔ في العمليﺔ المشتﺮﻛﺔ
بالقيمﺔ العادلﺔ  ،يتم إعادة قياس الحصص السابقﺔ متضمنﺔ أي موجودات
ومطلوبات وﺷهﺮة غيﺮ معتﺮف بها تتعلق بالعمليﺔ المشتﺮﻛﺔ.
المعيار الدولي للتقاريﺮ الماليﺔ رقم )" (١١التﺮتيبات المشتﺮﻛﺔ "
توضح التعديﻼت أنه عندما يكون هنالك طﺮف يشارك في العمليﺔ
المشتﺮﻛﺔ ولكن ﻻ يمتلك سيطﺮة مشتﺮﻛﺔ على مثل هذه العمليﺔ المشتﺮﻛﺔ ،
ﻻ يتﺮتب على الشﺮﻛﺔ إعادة تقييم حصصها السابقﺔ في العمليﺔ المشتﺮﻛﺔ.
تفسيﺮ لجنﺔ تفسيﺮات
المعاييﺮ الدوليﺔ ﻹعداد
التقاريﺮ الماليﺔ رقم
) (٢٣عدم التيقن حول
معالجﺔ ضﺮيبﺔ الدخل.

يوضح التفسيﺮ تحديد الﺮبح الخاضع للضﺮيبﺔ )الخسارة الضﺮيبيﺔ( ،
واﻷسس الضﺮيبيﺔ  ،والخسائﺮ الضﺮيبيﺔ غيﺮ المستخدمﺔ  ،والمنافع
الضﺮيبيﺔ غيﺮ المستخدمﺔ  ،ومعدﻻت الضﺮيبﺔ عندما يکون هناك عدم
تيقن بشأن معالجﺔ ضﺮيبﺔ الدخل بموجب معيار المحاسبﺔ الدولي رقم )(١٢
وهي تتناول على وجه التحديد:
 ما إذا ﻛانت المعالجﺔ الضﺮيبيﺔ يجب ان تعتبﺮ بشكل إجمالي.
 افتﺮاضات تتعلق بإجﺮاءات فحص السلطات الضﺮيبيﺔ.
 تحديد الﺮبح الخاضع للضﺮيبﺔ )الخسارة الضﺮيبيﺔ(  ،واﻷساس
الضﺮيبي  ،والخسائﺮ الضﺮيبيﺔ غيﺮ المستخدمﺔ  ،واﻻعفاءات
الضﺮيبيﺔ غيﺮ المستخدمﺔ ،ومعدﻻت الضﺮيبﺔ.
 أثﺮ التغيﺮات في الوقائع والظﺮوف.

التعديﻼت على المعيار تتعلق هذه التعديﻼت بمزايا الدفع مقدما ً مع التعويض السلبي  ،حيث تم
الدولي للتقاريﺮ الماليﺔ تعديل المتطلبات الحاليﺔ للمعيار الدولي للتقاريﺮ الماليﺔ رقم ) (٩فيما يتعلق
رقم )" (٩اﻷدوات بحقوق إنهاء الخدمﺔ وذلك للسماح بالقياس بالتكلفﺔ المطفأة )أو بنا ًء على
نموذج اﻷعمال  ،بالقيمﺔ العادلﺔ من خﻼل الدخل الشامل اﻵخﺮ( حتى في
الماليﺔ".
حالﺔ مدفوعات التعويضات السلبيﺔ.
تعديﻼت على معيار
المحاسبﺔ الدولي رقم
)" (٢٨اﻹستثمار في
الحليفﺔ
المنشآت
والمشاريع المشتﺮﻛﺔ".

تتعلق هذه التعديﻼت بالحصص طويلﺔ اﻷجل في المنشآت الحليفﺔ
والمشاريع المشتﺮﻛﺔ  ،وتوضح هذه التعديﻼت ان الشﺮﻛﺔ تقوم بتطبيق
المعيار الدولي ﻹعداد التقاريﺮ الماليﺔ رقم )" (٩اﻷدوات الماليﺔ" للحصص
طويلﺔ اﻷجل في ﺷﺮﻛﺔ حليفﺔ أو مشﺮوع مشتﺮك والتي تشكل جزء من
ﺻافي اﻹستثمار في الشﺮﻛﺔ الحليفﺔ أو المشﺮوع المشتﺮك في حال لم
تطبق طﺮيقﺔ حقوق الملكيﺔ بشأنها.

تعديﻼت على المعيار تتعلق هذه التعديﻼت فيما يتعلق بالتعديل على الخطط أو التخفيضات أو
المحاسبي الدولي رقم التسويات.
)" (١٩منافع الموظفين"

 - ٢١ب  -تعديﻼت اثرت ﻋلى اﻟقواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموحدة:
اﻟمعيﺎر اﻟدوﻟي ﻹﻋداد اﻟتقﺎرير اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم )" (١٦ﻋقود اﻹيجﺎر"
قامت الشﺮﻛﺔ بتطبيق المعيار الدولي ﻹعداد التقاريﺮ الماليﺔ رقم )" (١٦اﻹيجارات" الذي حل محل
اﻹرﺷادات الموجودة بشأن عقود اﻹيجار  ،بما في ذلك معيار المحاسبﺔ الدولي رقم )" (١٧عقود
اﻹيجار" والتفسيﺮ الدولي )" (٤تحديد ما إذا ﻛان تﺮتيب ما ينطوي على عقد إيجار"وتفسيﺮ لجنﺔ
التفسيﺮات السابقﺔ )" (١٥عقود اﻹيجار التشغيلي -الحوافز" وتفسيﺮ لجنﺔ التفسيﺮات السابقﺔ )(٢٧
"تقويم جوهﺮ المعامﻼت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اﻹيجار" .
ﺻدر المعيار الدولي ﻹعداد التقاريﺮ الماليﺔ رقم ) (١٦في ﻛانون الثاني  ٢٠١٦وهو ساري المفعول
للفتﺮات الماليﺔ التي تبدأ في أو بعد اﻷول من ﻛانون الثاني  ، ٢٠١٩ينص المعيار الدولي ﻹعداد التقاريﺮ
الماليﺔ رقم ) (١٦على أن جميع عقود اﻹيجار والحقوق واﻻلتزامات التعاقديﺔ المﺮتبطﺔ بها يجب أن يتم
ﺷهﺮا أو أقل أو عقد
اﻻعتﺮاف بها عمو ًما في قائمﺔ المﺮﻛز المالي الموحدة للشﺮﻛﺔ  ،ما لم تكن المدة ١٢
ً
إيجار ﻷﺻول منخفضﺔ القيمﺔ  ،وبالتالي فإن التصنيف المطلوب بموجب معيار المحاسبﺔ الدولي )(١٧
"اﻹيجارات" في عقود التأجيﺮ التشغيلي أو التمويلي تم الغائه بالنسبﺔ للمستأجﺮين  ،لكل عقد إيجار ،
يعتﺮف المستأجﺮ بإلتزام مقابل التزامات اﻹيجار المتكبدة في المستقبل  ،في المقابل يتم رسملﺔ الحق في
استخدام اﻷﺻل المؤجﺮ  ،وهو ما يعادل عمو ًما القيمﺔ الحاليﺔ لمدفوعات اﻹيجار المستقبليﺔ مضافا إليها
التكاليف المنسوبﺔ مباﺷﺮة والتي يتم إطفاؤها على مدى العمﺮ اﻹنتاجي .
اختارت الشﺮﻛﺔ استخدام المنهج المبسط والمسموح به بموجب المعيار الدولي ﻹعداد التقاريﺮ الماليﺔ
) (١٦عند تطبيق المعيار الدولي للتقاريﺮ الماليﺔ ) (١٦ﻷول مﺮة على عقود التأجيﺮ التشغيلي بشكل
إفﺮادي )لكل عقد ايجار على حده(  ،تم قياس الحق في استخدام اﻷﺻول المؤجﺮة عموما بمبلغ التزام
التأجيﺮ باستخدام سعﺮ الفائدة عند التطبيق ﻷول مﺮة .
تم قياس موجودات حق اﻻستخدام بمبلغ مساوي ﻻلتزامات اﻹيجار  ،بعد ان تم تعديله بأي مدفوعات
تأجيﺮ مدفوعﺔ مسبقًا أومستحقه تتعلق بعقد إيجار معتﺮف به في قائمﺔ المﺮﻛز المالي الموحدة ﻛما في ٣١
ﻛانون اﻷول  ٢٠١٨ولم ينتج قيد ايﺔ تعديﻼت على اﻷرباح المدورة ﻛما في اﻷول من ﻛانون الثاني
 ٢٠١٩بموجب هذه الطﺮيقﺔ لم يكن هناك عقود إيجار متدنيﺔ تتطلبت إجﺮاء تعديل على موجودات حق
اﻻستخدام في تاريخ التطبيق اﻷولي .
تتعلق موجودات حق اﻻستخدام المعتﺮف بها لعقارات ومحطات مستأجﺮة ﻛما في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٩
وأول ﻛانون الثاني . ٢٠١٩
توضح الجداول أدناه أثﺮ تطبيق المعيار الدولي ﻹعداد التقاريﺮ الماليﺔ رقم ) (١٦لكل بند مالي ﻛما في
 ٣١ﻛانون اﻷول :٢٠١٩
قائمﺔ المﺮﻛز المالي الموحدة
البند
موجودات حق اﻹستخدام
مدينون و أرﺻدة مدينﺔ أخﺮى
موجودات ضﺮيبيﺔ مؤجلﺔ
ممتلكات و معدات و مشاريع قيد اﻻنجاز – بالصافي
إجمالي اﻷثﺮ على الموجودات
التزامات عقود اﻹيجار
إجمالي اﻷثﺮ على المطلوبات

الﺮﺻيد ﻛما ورد
الﺮﺻيد فيما لم
في القوائم الماليﺔ
يتم التطبيق
أثﺮ التطبيق
الموحدة
دينـــار
دينـــار
دينـــار
٦٠٬٧٩٨٬٦٦٣ ٦٠٬٧٩٨٬٦٦٣
٦٠٢٬٣١٨٬٧٠٨ (٣٫٧٧٠٫٤٥٨) ٥٩٨٬٥٤٨٬٢٥٠
٩٬٢٧١٬٠٢٤
١٤٥٬٤٩٠
٩٬١٢٥٬٥٣٤
١٨٨٬٨٨٢٬٧٠٩ (١١٬٢٦٩٬٩١٠) ١٧٧٬٦١٢٬٧٩٩
٤٥٬٩٠٣٬٧٨٥
٥٥٬٦٢٢٬٣١٧

٥٥٬٦٢٢٬٣١٧
٥٥٬٦٢٢٬٣١٧

-

 - ٢٢قائمﺔ اﻷرباح أو الخسائﺮ الموحدة
البند
فوائد التزامات تأجيﺮ
استهﻼك ممتلكات ومعدات
مصاريف ايجار
إجمالي )الخسارة( في قائمﺔ اﻷرباح
أو الخسائﺮ الموحدة
قائمﺔ التدفقات النقديﺔ الموحدة
البند
الﺮبح قبل الضﺮيبﺔ
استهﻼك ممتلكات ومعدات
مدينون و أرﺻدة مدينﺔ أخﺮى
ﺻافي )اﻹستخدامات النقديﺔ( في
عمليات التشغيل
المسدد مقابل التزامات اﻻيجارات
ﺻافي )اﻹستخدامات النقديﺔ(
في عمليات اﻻستثمار

الﺮﺻيد ﻛما
الﺮﺻيد فيما لم
ورد في القوائم
يتم التطبيق
أثﺮ التطبيق
الماليﺔ الموحدة
دينـــار
دينـــار
دينـــار
- ١٬٠٣١٬٠٣١ ١٬٠٣١٬٠٣١
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٦٬٧٩٤٬٢٠٣ (٣٫٩٧٢٫٩٠٨) ٢٬٨٢١٬٢٩٥
٦٩٢٬٨٠٨
الﺮﺻيد ﻛما ورد
الﺮﺻيد فيما لم
في القوائم الماليﺔ
يتم التطبيق
أثﺮ التطبيق
الموحدة
دينـــار
دينـــار
دينـــار
٥٢٬٨٣٣٬٨٨٣
(٦٩٢٬٨٠٨) ٥٢٬١٤١٬٠٧٥
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انشطﺔ اﻟتأجير ﻟلشرﻛﺔ وآﻟيﺔ اﻟمعﺎﻟجﺔ اﻟمحﺎسﺒيﺔ ﻟهﺎ :
تقوم الشﺮﻛﺔ بإستجار عقارات ومحطات لﻼستخدام في انشطتها اﻻعتباريﺔ  ،وقد يتضمن بعضها
خيارات تمديد ويتم التفاوض على ﺷﺮوط اﻻيجار على اساس افﺮادي وتحتوي على مجموعﺔ من
اﻷحكام والشﺮوط المختلفﺔ  ،ﻻ تتضمن عقود اﻹيجار ايﺔ تعهدات وﻻ يجوز استخدامها ﻛضمانات
ﻷغﺮاض اﻹقتﺮاض.
حتى نهايﺔ السنﺔ الماليﺔ  ،٢٠١٨تم تصنيف عقود ايجار العقارات والمحطات اما ﻛعقد ايجار
تشغيلي او عقد ايجار تمويلي  ،ويتم قيد المبالغ المدفوعﺔ مقابل عقود التأجيﺮ التشغيلي في قائمﺔ
اﻷرباح أو الخسائﺮ الموحدة وفقا ً لطﺮيقﺔ القسط الثابت خﻼل فتﺮة عقد التأجيﺮ .
ابتداء من اﻷول من ﻛانون الثاني  ، ٢٠١٩تم اﻻعتﺮاف بعقود اﻹيجار ﻛموجودات حق استخدام
واﻹلتزامات المتعلقﺔ بها في التاريخ الذي يكون فيه اﻷﺻل جاهز لﻺستخدام من قبل الشﺮﻛﺔ  ،يتم
توزيع قيمﺔ ﻛل دفعﺔ ايجار ما بين التزامات التأجيﺮ وتكاليف التمويل  ،ويتم قيد تكاليف التمويل في
قائمﺔ اﻷرباح أو الخسائﺮ الموحدة خﻼل فتﺮة عقد اﻹيجار للتوﺻل الى معدل فائدة دوري ثابت على
الﺮﺻيد المتبقي من اﻻلتزام لكل فتﺮة ويتم استهﻼك موجودات حق اﻻنتفاع خﻼل العمﺮ اﻹنتاجي
لﻸﺻل او مدة اﻹيجار ايهما اقصﺮ وفقا ً لطﺮيقﺔ القسط الثابت .
يتم قياس الموجودات والمطلوبات الناﺷئﺔ عن عقود اﻹيجار مبدئيًا على أساس القيمﺔ الحاليﺔ ،
وتشمل التزامات اﻹيجار ﺻافي القيمﺔ الحاليﺔ لمدفوعات اﻹيجار التاليﺔ :
• مدفوعات ثابتﺔ )بما في ذلك مدفوعات ثابتﺔ مض ّمنﺔ( مطﺮو ًحا منها حوافز اﻹيجار المستحقﺔ القبض.
• مدفوعات اﻹيجار المتغيﺮة التي تستند إلى مؤﺷﺮ أو معدل .
• المبالغ التي يتوقع أن يدفعها المستأجﺮ بموجب ضمانات القيمﺔ المتبقيﺔ .
• خيار الشﺮاء إذا ﻛان المستأجﺮ على يقين معقول من هذا الخيار.
• دفع غﺮامات إنهاء العقد إذا ﻛانت ﺷﺮوط عقد اﻹيجار تتضمن هذا الخيار .

 - ٢٣يتم خصم دفعات اﻹيجار باستخدام سعﺮ فائدة عقد اﻹيجار الضمني أو معدل سعﺮ اﻻقتﺮاض
اﻹضافي للمستأجﺮ في حال عدم توفﺮها  ،وهو السعﺮ الذي يتعين على المستأجﺮ دفعه ﻻقتﺮاض
اﻷموال الﻼزمﺔ للحصول على أﺻل ذي قيمﺔ مماثلﺔ في بيئﺔ اقتصاديﺔ مماثلﺔ مع ﺷﺮوط وأحكام
مماثلﺔ .
يتم قياس موجودات حق انتفاع بالتكلفﺔ والتي تشمل ما يلي :
• قيمﺔ القياس اﻷولي ﻻلتزامات اﻹيجار.
• أي دفعات إيجار يتم إجﺮاؤها في أو قبل تاريخ البدء مطﺮو ًحا منها أي حوافز إيجار مستلمﺔ.
• أي تكاليف مباﺷﺮة اﻷوليﺔ .
• تكاليف اﻹرجاع )التجديد والتﺮميم( .
يتم إدراج المدفوعات المﺮتبطﺔ بعقود اﻹيجار قصيﺮة اﻷجل وعقود تأجيﺮ اﻷﺻول ذات القيمﺔ
المنخفضﺔ على أساس القسط الثابت ﻛمصﺮوف في قائمﺔ اﻷرباح أو الخسائﺮ الموحدة  ،ان عقود
ﺷهﺮا أو أقل  ،بينما اﻷﺻول ذات القيمﺔ
اﻹيجار قصيﺮة اﻷجل هي عقود إيجار مدتها ١٢
ً
المنخفضﺔ مثل معدات تكنولوجيا المعلومات منخفضﺔ القيمﺔ وعناﺻﺮ ﺻغيﺮة من أثاث المكاتب.
عند تطبيق المعيار الدولي ﻹعداد التقاريﺮ الماليﺔ ) (١٦ﻷول مﺮة  ،استخدمت الشﺮﻛﺔ ما يلي:
• استخدام معدل خصم واحد لمحفظﺔ عقود اﻹيجار ذات الخصائص المتشابهﺔ إلى حد معقول.
• اﻻعتماد على التقييمات السابقﺔ بشأن ما إذا ﻛانت عقود اﻹيجار متدنيﺔ .
ﺷهﺮا في أول ﻛانون الثاني
• محاسبﺔ عقود اﻹيجار التشغيلي مع مدة إيجار متبقيﺔ تقل عن ١٢
ً
 ٢٠١٩ﻛإيجارات قصيﺮة اﻷجل.
• استبعاد التكاليف المباﺷﺮة اﻷوليﺔ لقياس موجودات حق اﻻستخدام في تاريخ التطبيق اﻷولي .
• استخدام اﻹدراك السابق في تحديد مدة عقد اﻹيجار حيث يحتوي العقد على خيارات لتمديد أو
إنهاء عقد اﻹيجار.
ضا عدم إعادة تقييم ما إذا ﻛان العقد يحتوي او ﻻ يحتوي على عقد إيجار في
اختارت الشﺮﻛﺔ أي ً
ً
تاريخ التطبيق اﻷولي  ،وبدﻻ من ذلك اعتمدت الشﺮﻛﺔ بالنسبﺔ للعقود التي تم إبﺮامها قبل تاريخ
اﻻنتقال على تقييمها تم من خﻼل تطبيق معيار المحاسبﺔ الدولي رقم )" (١٧عقود اﻹيجار" و
التفسيﺮ الدولي )" (٤تحديد ما إذا ﻛان تﺮتيب ما ينطوي على عقد إيجار".
ج-

معﺎيير اﻟتقﺎرير اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟدوﻟيﺔ اﻟجديدة واﻟمعدﻟﺔ اﻟصﺎدرة وغير سﺎريﺔ اﻟمفعول بعد:
لم تطبق الشﺮﻛﺔ المعاييﺮ الدوليﺔ للتقاريﺮ الماليﺔ الجديدة والمعدلﺔ الواردة أدناه الصادرة لكن غيﺮ
ساريﺔ المفعول بعد  ،ﻛما بتاريخ القوائم الماليﺔ الموحدة وتفاﺻيلها ﻛما يلي:
التعديﻼت على معاييﺮ التقاريﺮ الماليﺔ الدوليﺔ الجديدة والمعدلﺔ
المعاييﺮ الجديدة والمعدلﺔ
تعديﻼت على المعيار المحاسبي تتعلق هذه التعديﻼت بشأن تعﺮيف اﻷهميﺔ  ،ينص التعﺮيف الجديد
الدولي رقم )" (١عﺮض القوائم على أن المعلومات تكون جوهﺮيﺔ إذا ﻛان إهمالها أو تضليلها أو
إخفاءها يمكن أن يؤثﺮ بشكل معقول على القﺮارات التي يتخذها
الماليﺔ".
المستخدمون اﻷساسيون للقوائم الماليﺔ الموحدة المعدة لﻸغﺮاض
)يﺒدأ من أول ﻛﺎنون اﻟثﺎني العامﺔ والتي توفﺮ معلومات الماليﺔ حول تقاريﺮ ﺷﺮﻛﺔ محددة.
(٢٠٢٠

 - ٢٤التعديﻼت على معاييﺮ التقاريﺮ الماليﺔ الدوليﺔ الجديدة والمعدلﺔ
المعاييﺮ الجديدة والمعدلﺔ
تعديﻼت على المعيار الدولي توضيح هذه التعديﻼت تعﺮيف اﻷعمال حيث نشﺮ مجلس معاييﺮ
للتقاريﺮ الماليﺔ )" (٣إندماج المحاسبﺔ الدوليﺔ "اﻹطار المفاهيمي ﻹعداد التقاريﺮ الماليﺔ"
المعدل ،يشمل ذلك التعﺮيفات المعدلﺔ للموجودات والمطلوبات
اﻷعمال"
باﻹضافﺔ إلى إرﺷادات جديدة بشأن القياس وإلغاء اﻻعتﺮاف
)يﺒدأ من أول ﻛﺎنون اﻟثﺎني والعﺮض واﻹفصاح.
(٢٠٢٠
أﺻدر مجلس معاييﺮ المحاسبﺔ الدوليﺔ إلى جانب اﻹطار المفاهيمي
المعدل ،تعديﻼت على المﺮاجع الخاﺻﺔ باﻹطار المفاهيمي في
معاييﺮ المعاييﺮ الدوليﺔ ﻹعداد التقاريﺮ الماليﺔ ،حيث تحتوي الوثيقﺔ
على تعديﻼت على المعاييﺮ الدوليﺔ ﻹعداد التقاريﺮ الماليﺔ ) ٢و٣
و ٦و (١٤والمعاييﺮ المحاسبيﺔ الدوليﺔ أرقام ) ١و ٨و ٣٤و٣٧
و (٣٨وتفسيﺮات لجنﺔ المعاييﺮ الدوليﺔ للتقاريﺮ الماليﺔ أرقام )١٢
و (١٩وتفسيﺮ و ) ٢٠و (٢٢وتفسيﺮ اللجنﺔ الدائمﺔ لتفسيﺮ المعاييﺮ
رقم ) (٣٢من أجل تحديث تلك التصﺮيحات فيما يتعلق باﻹﺷارات
واﻻقتباسات من إطار العمل أو لﻺﺷارة إلى ما تشيﺮ إليه من نسخﺔ
مختلفﺔ من اﻹطار المفاهيمي.
المعيار الدولي ﻹعداد التقاريﺮ ويوفﺮ منهج قياس وعﺮض أﻛثﺮ اتساقا لجميع عقود التأمين ،
الماليﺔ رقم )" (١٧عقود التأمين" وتهدف هذه المتطلبات إلى تحقيق هدف المحاسبﺔ المتسقﺔ القائمﺔ
على المبادئ لعقود التأمين  ،ويحل المعيار الدولي ﻹعداد التقاريﺮ
)يﺒدأ من اول ﻛﺎنون اﻟثﺎني الماليﺔ رقم ) (١٧محل المعيار الدولي ﻹعداد التقاريﺮ الماليﺔ رقم
)" (٤عقود التأمين" .
(٢٠٢٢
يتطلب المعيار الدولي ﻹعداد التقاريﺮ الماليﺔ رقم ) (١٧قياس
مطلوبات التأمين بالقيمﺔ الحاليﺔ للوفاء.
تعديﻼت على المعيار الدولي تتعلق هذه التعديﻼت بمعاملﺔ بيع أو مساهمﺔ الموجودات من
ﻹعداد التقاريﺮ الماليﺔ رقم ) (١٠المستثمﺮ في الشﺮﻛﺔ الحليفﺔ أو المشﺮوع المشتﺮك.
"القوائم الماليﺔ الموحدة" ومعيار
المحاسبﺔ الدولي رقم )(٢٨

"اﻹستثمارات في المنشآت
الحليفﺔ والمشاريع المشتﺮﻛﺔ
)"(٢٠١١

)تم تأجيل تﺎريخ اﻟسريﺎن إﻟى
أجل غير مسمى  ،ومﺎ يزال
اﻟتطﺒيق مسموحﺎ به(
تتوقع اﻹدارة تطبيق هذه المعاييﺮ والتفسيﺮات والتعديﻼت الجديدة في القوائم الماليﺔ الموحدة للشﺮﻛﺔ
عندما تكون قابلﺔ للتطبيق واعتماد هذه المعاييﺮ والتفسيﺮات والتعديﻼت الجديدة قد ﻻيكون لها أي تأثيﺮ
جوهﺮي على القوائم الماليﺔ الموحدة للشﺮﻛﺔ في فتﺮة التطبيق اﻷولي .

 - ٢٥ - ٧اﻷحكام المحاسبيﺔ الهامﺔ والمصادر الﺮئيسيﺔ للتقديﺮات غيﺮ المؤﻛدة
إن إعداد القوائم الماليﺔ الموحدة وتطبيق السياسات المحاسبيﺔ يتطلب من إدارة الشﺮﻛﺔ القيام
بتقديﺮات واجتهادات تؤثﺮ في مبالغ الموجودات والمطلوبات واﻹفصاح عن اﻻلتزامات المحتملــﺔ
 ،ﻛما ان هذه التقديﺮات واﻻجتهادات تؤثﺮ على اﻹيﺮادات والمصاريف والمخصصات وﻛذلك في
التغيﺮات في القيمﺔ العادلﺔ التي تظهﺮ ضمن حقوق الملكيﺔ  ،وبشكل خاص يتطلب من إدارة
الشﺮﻛﺔ إﺻدار أحكام واجتهادات هامﺔ لتقديﺮ مبالغ التدفقات النقديﺔ المستقبليﺔ وأوقاتهــا  ،إن
التقديﺮات المذﻛورة مبنيﺔ بالضﺮورة على فﺮضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوته من
التقديﺮ وعدم التيقن وان النتائج الفعليﺔ قد تختلف عن التقديﺮات وذلك نتيجﺔ التغيﺮات الناجمﺔ عن
أوضاع وظﺮوف تلك التقديﺮات في المستقبل .
إننا نعتقد بأن تقديﺮاتنا ضمن القوائم الماليﺔ الموحدة معقولﺔ ومفصلﺔ على النحو التالي :
-

يتطلب من إدارة الشﺮﻛﺔ استخدام إجتهادات وتقديﺮات هامﺔ لتقديﺮ مبالغ التدفقات النقديﺔ المستقبليﺔ
وأوقاتها وتقديﺮ مخاطﺮ الزيادة الهامﺔ في مخاطﺮ اﻹئتمان للموجودات الماليﺔ بعد اﻹعتﺮاف
اﻷولي بها ومعلومات القياس المستقبليﺔ لخسائﺮ اﻹئتمان المتوقعﺔ.

-

يتم قياس الخسارة اﻻئتمانيﺔ المتوقعﺔ ﻛمخصص يعادل الخسارة اﻻئتمانيﺔ المتوقعﺔ على مدى
العمﺮ الزمني للموجودات.

-

عند قياس الخسارة اﻻئتمانيﺔ المتوقعﺔ  ،تستخدم الشﺮﻛﺔ معلومات مستقبليﺔ معقولﺔ ومدعومﺔ
تستند إلى افتﺮاضات الحﺮﻛﺔ المستقبليﺔ لمختلف المحﺮﻛات اﻻقتصاديﺔ وﻛيف تؤثﺮ هذه
المحﺮﻛات على بعضها البعض.
ً
مدخﻼ رئيسيًا في قياس الخسارة اﻻئتمانيﺔ المتوقعﺔ  ،وتعتبﺮ احتماليﺔ التعثﺮ
تشكل احتماليﺔ التعثﺮ
تقدي ًرا ﻻحتماليﺔ التعثﺮ عن السداد على مدى فتﺮه زمنيﺔ معينﺔ  ،والتي تشمل إحتساب البيانات
التاريخيﺔ واﻻفتﺮاضات والتوقعات المتعلقﺔ بالظﺮوف المستقبليﺔ.
تعتبﺮ الخسارة بافتﺮاض التعثﺮ هي تقديﺮ للخسارة الناتجﺔ عن التعثﺮ في السداد ،وهو يستند إلى
الفﺮق بين التدفقات النقديﺔ التعاقديﺔ المستحقﺔ وتلك التي يتوقع الممول تحصيلها ،مع اﻷخذ في
اﻹعتبار التدفقات النقديﺔ من الضمانات اﻹضافيﺔ والتعديﻼت اﻻئتمانيﺔ المتكاملﺔ.

-

تقوم إدارة الشﺮﻛﺔ باستخدام تقديﺮات وافتﺮاضات هامﺔ لتحديد مبلغ وتوقيت اﻹعتﺮاف باﻹيﺮادات
بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقاريﺮ الماليﺔ رقم )" (١٥اﻹيﺮادات من العقود مع العمﻼء".

-

يتم تحميل السنﺔ الماليﺔ بما يخصها من نفقﺔ ضﺮيبﺔ الدخل وفقا لﻸنظمﺔ والقوانين والمعاييﺮ
الدوليﺔ للتقاريﺮ الماليﺔ .

-

تقوم اﻹدارة بإعادة تقديﺮ اﻷعمار اﻹنتاجيﺔ لﻸﺻول الملموسﺔ وغيﺮ الملموسﺔ بشكل دوري
لغايات احتساب اﻻستهﻼﻛات واﻻطفاءات السنويﺔ اعتمادا على الحالﺔ العامﺔ لتلك اﻷﺻول
وتقديﺮات اﻷعمار اﻹنتاجيﺔ المتوقعﺔ في المستقبل  ،ويتم اخذ خسارة التدني في قائمﺔ اﻷرباح أو
الخسائﺮ الموحدة .

-

يتم تكوين مخصص لقاء اﻹسطوانات المتوقع ﺷطبها واستبدالها واﺻﻼحها في المستقبل اعتماداً
على أسس وفﺮضيات معتمدة بموجب نشﺮة أسعار بيع المشتقات النفطيﺔ المعتمدة في اﻷردن
). (IPP
يتم تكوين مخصص لمواجهﺔ اﻹلتزامات القانونيﺔ والتعاقديﺔ الخاﺻﺔ بتعويض نهايﺔ الخدمﺔ
وتعويض العجز والوفاة و اجازات الموظفين واﺻابات العمل بموجب اﻷنظمﺔ والتعليمات
الساريﺔ و المعتمدة لدى الشﺮﻛﺔ .

-

يتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامﺔ على الشﺮﻛﺔ إعتماداً على دراسﺔ قانونيﺔ معدة من قبل
المستشارين القانونين للشﺮﻛﺔ والتي بموجبها يتم تحديد المخاطﺮ المحتمل حدوثها في المستقبل ،
ويعاد النظﺮ في تلك الدراسات بشكل دوري .

-

 - ٢٦-

يتم تكوين مخصص لقاء البضاعﺔ الﺮاﻛدة و بطيئﺔ الحﺮﻛﺔ و الﺮواسب و الماء الموجودة في
خزانات الشﺮﻛﺔ وﻛلفﺔ ازالتها بنا ًء على الدراسات الفنيﺔ من الجهات المختصﺔ وتقاريﺮ المعاينين.

-

يتم تضمين خيارات التمديد واﻹنهاء في عدد من عقود اﻹيجار .تستخدم هذه الشروط لزيادة المرونة
التشغيلية من حيث إدارة العقود ،إن معظم خيارات التمديد واﻹنهاء المحتفظ بها قابلة للتجديد من قبل كل
من الشركة والمؤجر.

-

ً
حافزا
عند تحديد مدة عقد اﻹيجار  ،تأخذ اﻹدارة في اﻻعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق
اقتصاديًا خيار التمديد  ،أو عدم خيار اﻹنهاء .يتم تضمين خيارات التمديد )أو الفترات التي تلي خيارات
اﻹنهاء( فقط في مدة عقد اﻹيجار إذا كان عقد اﻹيجار مؤكدًا بشكل معقول أن يتم تمديده )أو لم يتم
إنهائه( .تتم مراجعة التقييم في حالة حدوث حدث مهم أو تغيير كبير في الظروف التي تؤثر على هذا
التقييم والتي تكون ضمن سيطرة المستأجر.

-

يتم خصم مدفوعات اﻹ يجار )ان وجدت( باستخدام معدل اﻻقتراض اﻹضافي للمجموعة )".("IBR
طبقت اﻹدارة اﻷحكام والتقديرات لتحديد معدل اﻻقتراض اﻹضافي عند بدء عقد اﻹيجار.

-

مستويات القيمﺔ العادلﺔ  :يتم تحديد واﻹفصاح عن مستوى تسلسل القيمﺔ العادلﺔ الذي تصنف فيه
مقاييس القيمﺔ العادلﺔ ﻛاملﺔ ﻛما يتم فصل قياسات القيمﺔ العادلﺔ وفقا ً للمستويات المحددة في
المعاييﺮ الدوليﺔ للتقاريﺮ الماليﺔ  ،يمثل الفﺮق بين المستوى ) (٢والمستوى ) (٣لمقاييس القيمﺔ
العادلﺔ تقييم ما إذا ﻛانت المعلومات أو المدخﻼت يمكن مﻼحظتها ومدى أهميﺔ المعلومات التي ﻻ
يمكن مﻼحظتها مما يتطلب وضع أحكام وتحليل دقيق للمدخﻼت المستخدمﺔ لقياس القيمﺔ العادلﺔ
بما في ذلك اﻷخذ باﻻعتبار ﻛافﺔ العوامل التي تخص اﻷﺻل أو اﻻلتزام .

 - ٨نقد في الصندوق و لدى البنوك
يتكون هذا البند مما يلي :

نقد في الصندوق
حسابات جاريﺔ لدى البنوك
 - ٩مدينون وأرﺻدة مدينﺔ أخﺮى
يتكون هذا البند مما يلي :

دوائﺮ ومؤسسات حكوميﺔ و الجهات اﻷمنيﺔ وﺷﺮﻛات
الكهﺮباء – محﺮوقات )أ(
عمﻼء محﺮوقات وأخﺮى )ب(
ﺷﺮﻛﺔ عاليﺔ – الخطوط الجويﺔ الملكيﺔ اﻷردنيﺔ )ج(
ﺷيكات بﺮسم التحصيل )د(
مجموع اﻟمدينون
وزارة الماليﺔ )هـ(
أمانات ضﺮيبﺔ المبيعات العامﺔ )و(
أرﺻدة مدينﺔ أخﺮى )ز(
ذمم موظفين
دفعات وتأمينات إعتمادات وأوامﺮ ﺷﺮاء  -ﺷﺮﻛﺔ تابعﺔ
مصاريف مدفوعﺔ مقدما ً )ح(
مصاريف اقتناء عقود  -ﺷﺮﻛﺔ تابعﺔ )ط(
ينزل  :مخصص الخسائﺮ اﻻئتمانيﺔ المتوقعﺔ )ي(

 ٣١ﻛانـــــــــــــــــــــــــــــــــون اﻷول
٢٠١٨
٢٠١٩
دينــــــــــــــــار
دينــــــــــــــــــــار
١٫٥٢٤٫٣١٦
١٫١٥٠٫٢٠١
١٥٫٤٤٢٫٥٨٧
٢٠٫٧٠٦٫٧٣٤
١٦٫٩٦٦٫٩٠٣
٢١٫٨٥٦٫٩٣٥

 ٣١ﻛانـــــــــــــــــــــــــــــــــون اﻷول
٢٠١٨
٢٠١٩
دينــــــــــــــــــــار
دينــــــــــــــــــار
١٦٢٫٣٦٤٫٩٩٢
٥٥٫١١٤٫٢٩١
٩٫٥٢٥٫٦٩٠
٣١٫٤٥٠٫٠٢٨
٢٥٨٫٤٥٥٫٠٠١
٢١١٫٢٧٠٫٥١١
١١٦٫٤٨٨٫٦٩٥
٣٫٢٧٨٫٨٧٨
١٫٦٤١٫٢٦٢
٢٫٦٤٢٫٦٨٥
١٥٫٤٨٧٫٧٥٦
٦٫٢٦٥٫٨٨٤
٦١٥٫٥٣٠٫٦٧٢
)(١٦٫٩٨٢٫٤٢٢
٥٩٨٫٥٤٨٫٢٥٠

٤٣١٫٧٨٠٫٣٤٥
٨١٫٧٣٢٫١٩٩
٣٣٫٩٩٦٫٣٧٩
٢٨٫٣٩٩٫١٧٨
٥٧٥٫٩٠٨٫١٠١
٢٤٧٫٠٨٥٫٩٢٩
٩٨٫٩٠٣٫٨٠٢
٥٫٨٥٩٫٠٦٨
١٫٦٦٥٫٧٦٤
٣٫٨١٣٫٨٨١
١٤٫٣٢٣٫١٣٣
٧٫٧٠٥٫٣١٥
٩٥٥٫٢٦٤٫٩٩٣
)(١٤٫٦٧٨٫٤٧٤
٩٤٠٫٥٨٦٫٥١٩

 - ٢٧ تتبع الشﺮﻛﺔ سياسﺔ التعامل مع أطﺮاف مؤهلﺔ إئتمانيا ً  ،وذلك من أجل تخفيف خطﺮ الخسائﺮ الماليﺔالناجمﺔ عن عدم الوفاء باﻹلتزامات  ،وفيما يلي جدول أعمار المدينون:

 ١يوم –  ١١٩يوم
 ١٢٠يوم –  ١٧٩يوم
 ١٨٠يوم –  ٣٦٥يوم
أﻛثﺮ من سنﺔ *
المجمــــــوع

 ٣١ﻛانـــــــــــــــــــــــــــــــــون اﻷول
٢٠١٨
٢٠١٩
دينـــــــــــــــــــار
دينــــــــــــــــــار
١٣١٫٠٢٥٫٧٣٠
٩٠٬٣٤٤٬٨٦٥
١٧٫٠٢٢٫٩٥٢
١٤٬٧٩٨٬١٧١
٧٤٫٩٤٨٫٣٠٣
٤٥٬٧٣٦٬٦١٧
٣٥٢٫٩١١٫١١٦
١٠٧٬٥٧٥٬٣٤٨
٥٧٥٫٩٠٨٫١٠١
٢٥٨٬٤٥٥٬٠٠١

-

تقوم الشﺮﻛﺔ بدراسﺔ أعمار الذمم ومدى ﻛفايﺔ المخصصات الواجب اﻻستدراك لها في نهايﺔ ﻛل
فتﺮة ماليﺔ .

*

يشمل هذا البند على ذمم مدينﺔ مطلوبﺔ من جهات حكوميﺔ او بكفاله الحكومﺔ تجاوز استحقاقها
اﻛثﺮ من سنﺔ مبلغ  ٩٤٬٩٦٠٬٦٥٣دينار  ،هذا وبﺮأينا أن للشﺮﻛﺔ القدرة على تحصيل هذه الذمم
وﻻ داعي لﺮﺻد أيﺔ مخصصات لها  ،ﻛما تشمل الذمم المدينﺔ مبالغ مطلوبﺔ من ﺷﺮﻛاء في
ﺷﺮﻛات تابعﺔ بقيمﺔ  ٤٬٥١٦٬٥٣٤دينار عمﺮها أﻛثﺮ من سنﺔ وبﺮأي اﻹدارة فانه ﻻ داعي لقيد
مخصصات إضافيﺔ لها حيث تم توقيع اتفاقيات مع هؤﻻء الشﺮﻛاء لتسديد تلك الذمم بضمانات
عقاريﺔ مع تحويل اﻷرباح الناتجﺔ عن اعمال تلك الشﺮﻛات التابعﺔ للشﺮﻛﺔ .

أ-

يشمل هذا البند ذمم مدينﺔ لقاء سحوبات محﺮوقات من الوزارات والدوائﺮ والجهات الحكوميﺔ
واﻷمنيﺔ وﺷﺮﻛه الكهﺮباء الوطنيﺔ وﺷﺮﻛات التوليد خاﺻﺔ بنشاط التكﺮيﺮ والغاز بمبلغ
 ١٣٦٬٧١٣٬٤٢٣دينار ومبلغ  ٧٬٥٠٣٬٤٦٣دينار خاص بنشاط الزيوت ومبلغ ١٨٬١٤٨٬١٠٦
دينار خاص بشﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ ﻛما في  ٣١ﻛانون اﻷول . ٢٠١٩

-

يتضمن هذا البند ذمم لشﺮﻛات الكهﺮباء والتوليد مقابل سحوبات المحﺮوقات والتي بلغت ﻛما في
 ٣١ﻛانون اﻷول  ٢٠١٩مبلغ  ٧٢٬١٩٣٬٠٩٩دينار فيما بلغت ﻛما في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
مبلغ  ٧٦٫٤٥٨٫٩٠٩دينار .

-

بناء على طلب اجﺮاء المقاﺻﺔ المقدم من ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ الى وزارة الماليﺔ بين
جزء من مديونيﺔ وزارة الماليﺔ )حساب وزارة الماليﺔ الﺮئيسي العﻼقﺔ( و الضﺮيبﺔ العامه
والخاﺻﺔ على البيانات الجمﺮﻛيﺔ لدى دائﺮة الجمارك وموافقﺔ دائﺮة الجمارك على هذا اﻻجﺮاء
بتاريخ  ١٦اذار  ٢٠٢٠بمبلغ  ٥٨٫٠٤٢٫٧٥٦دينار  ،تم اجﺮاء المقاﺻﺔ أعﻼه خﻼل العام .٢٠٢٠

-

بناء على طلب اجﺮاء المقاﺻﺔ المقدم من ﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ اﻷردنيﺔ الى وزارة
الماليﺔ بين مديونيﺔ مديﺮيﺔ اﻷمن العام و الضﺮيبﺔ الخاﺻﺔ المستحقﺔ على الشﺮﻛﺔ و الموافق عليه
بتاريخ  ١٢ﻛانون اﻻول  ، ٢٠١٨تم اجﺮاء مقاﺻﺔ بين ذمﺔ اﻷمن العام بمبلغ  ٩٫٠١٠٫٩٧٣دينار
و جزء من الضﺮيبﺔ الخاﺻﺔ المستحقﺔ على الشﺮﻛﺔ خﻼل العام .٢٠١٨

-

بناء على طلب اجﺮاء المقاﺻﺔ المقدم من ﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ اﻷردنيﺔ الى وزارة
الماليﺔ بين مديونيﺔ مديﺮيﺔ اﻷمن العام و الضﺮيبﺔ الخاﺻﺔ المستحقﺔ على الشﺮﻛﺔ و الموافق عليه
بتاريخ  ١٦ﻛانون الثاني  ، ٢٠١٩تم اجﺮاء مقاﺻﺔ بين ذمﺔ اﻷمن العام بمبلغ  ٩٫٤٨٩٫٤٧٤دينار
و جزء من الضﺮيبﺔ الخاﺻﺔ المستحقﺔ على الشﺮﻛﺔ خﻼل العام .٢٠١٩

 - ٢٨-

بناء على طلب اجﺮاء المقاﺻﺔ المقدم من ﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ اﻷردنيﺔ الى وزارة
الماليﺔ بين مديونيﺔ مديﺮيﺔ اﻷمن العام و الضﺮيبﺔ الخاﺻﺔ المستحقﺔ على الشﺮﻛﺔ و الموافق عليه
بتاريخ  ٢٧آذار  ، ٢٠١٩تم اجﺮاء مقاﺻﺔ بين ذمﺔ اﻷمن العام بمبلغ  ٥٫٣٧٣٫٤٨٣دينار و جزء
من الضﺮيبﺔ الخاﺻﺔ المستحقﺔ على الشﺮﻛﺔ خﻼل العام .٢٠١٩

-

بناء على طلب اجﺮاء المقاﺻﺔ المقدم من ﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ اﻷردنيﺔ الى وزارة
الماليﺔ بين مديونيﺔ المديﺮيﺔ العامﺔ للدفاع المدني و الضﺮيبﺔ العامﺔ المستحقﺔ على الشﺮﻛﺔ و
الموافق عليه بتاريخ  ٣١ﻛانون الثاني  ، ٢٠١٩تم اجﺮاء مقاﺻﺔ بين ذمﺔ المديﺮيﺔ العامﺔ للدفاع
المدني بمبلغ  ٤٫٦٤٤٫٦٨٥دينار و جزء من الضﺮيبﺔ العامﺔ على المبيعات المستحقﺔ على الشﺮﻛﺔ
خﻼل العام .٢٠١٩

-

بناء على طلب اجﺮاء المقاﺻﺔ المقدم من ﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ اﻷردنيﺔ الى وزارة
الماليﺔ بين مديونيﺔ ﻛل من وزارة الصحﺔ بمبلغ  ٢٬٤٥٤٬٤٧٢دينار و القوات المسلحﺔ اﻷردنيﺔ
بمبلغ  ٢٬٧٣٠٬٩٨٣دينار مع جزء من الضﺮيبﺔ الخاﺻﺔ المستحقﺔ على الشﺮﻛﺔ و الموافق عليه
بتاريخ  ٢٥تشﺮين الثاني  ، ٢٠١٩تم اجﺮاء المقاﺻﺔ المذﻛوره أعﻼه.

ب -يشمل هذا البند ذمم عمﻼء محﺮوقات وأخﺮى خاﺻﺔ بنشاط التكﺮيﺮ والغاز مبلغ ١٤٬١٥٧٬٥٢٩
دينار ومبلغ  ٣٬١٢٠٬٦٣٥دينار خاص بنشاط الزيوت ومبلغ  ٣٧٬٨٣٦٬١٢٧دينار خاص
بشﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ اﻷردنيﺔ ﻛما في  ٣١ﻛانون اﻷول .٢٠١٩
ج  -قامت الشﺮﻛﺔ بتاريخ  ٦آذار  ٢٠١٦بتوقيع إتفاقيﺔ تسويﺔ للمديونيﺔ القائمﺔ مع ﺷﺮﻛﺔ عاليﺔ –
الخطوط الجويﺔ الملكيﺔ والتي تم بموجبها تسديد ما نسبته  ٪١٠من رﺻيد المديونيﺔ خﻼل ﺷهﺮ
آذار  ٢٠١٦مع التعهد بتسديد المبلغ المتبقي بموجب  ٦٠قسط يستحق القسط اﻷول منها بتاريخ ٣١
اذار  ٢٠١٦والقسط اﻷخيﺮ بتاريخ  ٢٨ﺷباط  ٢٠٢١وبمعدل فائدة اﻻقتﺮاض الفعليﺔ التي تتكبدها
ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ وعلى أن تلتزم ﺷﺮﻛﺔ عاليﺔ – الخطوط الجويﺔ الملكيﺔ بتسديد ﻛافﺔ
الفواتيﺮ الﻼحقﺔ بتاريخ استحقاقها وعليه لم تقم الشﺮﻛﺔ بقيد مخصصات اضافيﺔ نتيجﺔ لتلك التسويﺔ
ﻛما أبلغت وزارة الماليﺔ بموجب ﻛتابها رقم  ١٥٣٩١/٤/١٨بتاريخ  ٢٦أيلول  ٢٠١٦الشﺮﻛﺔ بانه
يجب عكس المخصص المﺮﺻود على ذمﺔ ﺷﺮﻛﺔ عاليﺔ – الخطوط الجويﺔ الملكيﺔ نظﺮا ً ﻹلتزام
ﺷﺮﻛﺔ عاليﺔ – الخطوط الجويﺔ الملكيﺔ بتسديد الدفعات المتﺮتبﺔ عليها ﺷﺮيطﺔ إستمﺮار ﺷﺮﻛﺔ
الملكيﺔ اﻷردنيﺔ باﻹلتزام بالسداد وفق اﻹتفاقيﺔ الموقعﺔ معها بشهﺮ آذار  ٢٠١٦وتسديد مسحوباتها
الشهﺮيﺔ أوﻻً باول  ،وعليه قامت الشﺮﻛﺔ بﺮد مبلغ المخصص المﺮﺻود على ذمﺔ ﺷﺮﻛﺔ عاليﺔ –
الخطوط الجويﺔ الملكيﺔ والبالغ حوالي  ٣١مليون دينار في العام . ٢٠١٦
-

بموجب قﺮار مجلس الوزراء رقم ) (١١١٣١المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ  ١٦اب  ٢٠١٥تم
منح خصم ﻛميﺔ لمستهلكي وقود الطائﺮات على سعﺮ بيع وقود الطائﺮات الذي تقﺮه لجنﺔ
تسعيﺮالمحﺮوقات الشهﺮيﺔ وفقا لشﺮائح اﻹستهﻼك إعتبارا من تاريخ  ١اب  ٢٠١٥و لغايﺔ ٣١
ﻛانون اﻷول  ٢٠١٦على أن يتم إحتسابه بشكل سنوي  ،هذا و قد ﺻدر قﺮار مجلس الوزراء رقم
 ٢٩٣المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ  ٢٣تشﺮين اﻷول  ٢٠١٦و الذي تضمن تعديل ﺷﺮائح
إستهﻼك وقود الطائﺮات لمدة سنﺔ إعتبارا من تاريخ  ٣١تشﺮين اﻷول  ، ٢٠١٦ﻛما ﺻدر قﺮار
مجلس الوزراء رقم ) (١٩٥٨في الجلسﺔ المنعقدة بتاريخ  ٢٦ﺷباط  ٢٠١٧والذي يقضي بالموافقﺔ
على تعديل تاريخ بدء العمل بقﺮار تعديل ﺷﺮائح الخصم والمعتمدة بموجب قﺮار مجلس الوزراء
رقم ) (٢٩٣بأثﺮ رجعي اعتبارا ً من تاريخ أول آب  ٢٠١٥بدﻻ من تاريخ  ٣١تشﺮين اﻷول
 ، ٢٠١٦و بموجب القﺮارات أعﻼه بلغت قيمﺔ الخصم المستحق لشﺮﻛﺔ عاليﺔ – الخطوط الجويﺔ
الملكيﺔ اﻻردنيﺔ إبتدا ًء من أول آب  ٢٠١٥ولغايﺔ  ٣١تموز  ٢٠١٧مبلغ  ٢٩٫٩٤٧٫٩٩٣دينار .

 - ٢٩-

بموجب قﺮار مجلس إدارة الشﺮﻛﺔ رقم  ١/٢/٥المتخذ في جلسته رقم  ٢٠١٨/١المنعقدة بتاريخ
 ١٢اذار  ٢٠١٨قامت الشﺮﻛﺔ بتخفيض مبلغ  ١٥٫٥٢٣٫٧٩٧دينار من ذمﺔ مديونيﺔ ﺷﺮﻛﺔ عاليﺔ
– الخطوط الجويﺔ الملكيﺔ اﻻردنيﺔ خﻼل العام  ٢٠١٧و على أن يتم تخفيض المبلغ المتبقي من
فواتيﺮ مسحوبات ﺷﺮﻛﺔ عاليﺔ الشهﺮيﺔ بعد خصم أيﺔ فواتيﺮ مستحقﺔ وغيﺮ مدفوعﺔ من تاريخ
توقيع إتفاقيﺔ جديدة بين الشﺮﻛتين وحتى تاريخ  ٣١تموز  ، ٢٠١٨وعلى ان يعامل الخصم
المستحق للفتﺮة من  ١اب  ٢٠١٧ولغايﺔ إنتهاء الخصم المحدد بموجب قﺮارات مجلس الوزراء
بتخفيض ما نسبته  %٤٠من رﺻيد مديونيﺔ ﺷﺮﻛﺔ عاليﺔ وما نسبته  %٦٠من مسحوبات الشﺮﻛﺔ
الشهﺮيﺔ وفي حال إنتهاء العﻼقﺔ مع الحكومﺔ يتم إحتساب الخصم لغايﺔ تاريخ  ٣٠نيسان ٢٠١٨
بنفس النسب الواردة أعﻼه وعلى أن يتم تطبيق قﺮارات مجلس الوزراء بعد هذا التاريخ بمعزل
عن ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻻردنيﺔ  ،علما أنه بموجب قﺮار مجلس الوزراء رقم ) (٤١٤١المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ  ٢٠اب  ٢٠١٧تم الموافقﺔ على تمديد الخصم الممنوح لشﺮﻛﺔ الملكيﺔ
اﻷردنيﺔ لسنﺔ إضافيﺔ إعتبارا من تاريخ  ٣١تشﺮين اﻷول .٢٠١٧

-

بموجب قﺮار مجلس الوزراء رقم  ٥٦١٤المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ  ١٧ﻛانون اﻷول
 ٢٠١٧تم تخفيض نسبﺔ الفوائد المفﺮوضﺔ على مديونيﺔ ﺷﺮﻛﺔ عاليﺔ – الخطوط الجويﺔ الملكيﺔ
اﻻردنيﺔ لشﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ التي ﻛانت  %٤٫٤سنويا بتاريخ  ٢٠ﻛانون اﻷول ٢٠١٦
والتي تبلغ حاليا  %٥٫٣سنويا الى  %٠٫٥سنويا ورد الفوائد عن اﻻعوام  ٢٠١٥و  ٢٠١٦و
حتى تاريخه على ﺷكل رﺻيد مستقبلي بحيث تتم تسويﺔ اﻻثﺮ المالي الناتج عن ذلك ضمن العﻼقﺔ
الماليﺔ ما بين وزارة الماليﺔ وﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ  ،وقامت الشﺮﻛﺔ إعتبارا ً من تاريخ
أول أيار  ٢٠١٨بإحتساب معدل فائدة اﻻقتﺮاض الفعليﺔ سنويا ً وفقا ً ﻹتفاقيﺔ تسويﺔ المديونيﺔ مع
ﺷﺮﻛﺔ عاليﺔ وايقاف العمل بقﺮار مجلس الوزراء اعﻼه.

-

بموجب قﺮار مجلس الوزراء رقم ) (١٩٥٨المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ  ٢٦ﺷباط  ٢٠١٧تم
الموافقﺔ على تحميل الخصم الممنوح لشﺮﻛﺔ عاليﺔ على حساب وزارة الماليﺔ بشكل مباﺷﺮ دون
تخفيضه من قيمﺔ المبيعات الخاﺻﺔ بالشﺮﻛﺔ.

-

قامت الشﺮﻛﺔ خﻼل الفتﺮة المنتهيﺔ في  ٣٠نيسان  ٢٠١٨بقيد مبلغ  ١١٫٦٥٩٫٦٩٩دينار على
حساب وزارة الماليﺔ ﻛخصم لشﺮﻛﺔ عاليﺔ بموجب قﺮارات مجلس الوزراء أعﻼه  ،وتم تخفيض
مبلغ  ٤٫٦٦٣٫٨٨٠دينار من رﺻيد إتفاقيﺔ تسويﺔ المديونيﺔ و قيد مبلغ  ٦٫٩٩٥٫٨١٩دينار
ﻛأمانات لصالح ﺷﺮﻛﺔ عاليﺔ بموجب قﺮار مجلس إدارة الشﺮﻛﺔ رقم  ، ١/٢/٥ولم تقم الشﺮﻛﺔ
بإحتساب أيﺔ خصومات إعتباراً من تاريخ أول أيار .٢٠١٨

-

قامت الشﺮﻛﺔ بتوجيه ﻛتاب رقم  ٦٨١٤/١/١/٥١/٢٥/٢بتاريخ  ٣٠أيلول  ٢٠١٨الى ﺷﺮﻛﺔ عاليﺔ
– الخطوط الج ويﺔ الملكيﺔ اﻷردنيﺔ يتضمن أنه في حال رغبتها في اﻹستمﺮار بتطبيق قﺮارات
مجلس الوزراء بخصوص الخصم وتخفيض نسبﺔ الفائدة عن طﺮيق ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول
اﻷردنيﺔ أن يتم تزويد الشﺮﻛﺔ بكتاب من وزارة الماليﺔ يتضمن موافقتها على قيد مبلغ الخصم
وفﺮق الفوائد على حسابات وزارة الماليﺔ مباﺷﺮة وأن يتم أخذ هذه المبالغ ضمن تسويﺔ العﻼقﺔ
الماليﺔ بين ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ والحكومﺔ بموجب قﺮار مجلس الوزراء رقم ٧٦٣٣
المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ  ٣٠نيسان . ٢٠١٨

-

قامت ﺷﺮﻛﺔ عاليﺔ – الخطوط الجويﺔ الملكيﺔ اﻷردنيﺔ بطﺮح عطاء لتزويد وقود طائﺮات الملكيﺔ
اﻷردنيﺔ على الشﺮﻛات المﺮخصﺔ وذلك بموجب قﺮار وزارة الطاقﺔ و الثﺮوة المعدنيﺔ المتضمن
قﺮار بدء الشﺮﻛات التسويقيﺔ المﺮخصﺔ نشاط تزويد وقود الطائﺮات وتمت احالﺔ العطاء على
ﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ اﻷردنيﺔ – ﺷﺮﻛﺔ تابعﺔ وبناء على ذلك تم توقيع اتفاقيﺔ تزويد
وقود طائﺮات بين ﺷﺮﻛﺔ عاليﺔ – الخطوط الجويﺔ الملكيﺔ اﻷردنيﺔ وﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات
البتﺮوليﺔ اﻷردنيﺔ بتاريخ أول تشﺮين الثاني  ،٢٠١٨حيث تم نقل نشاط التزويد المباﺷﺮ لشﺮﻛﺔ
عاليﺔ – الخطوط الجويﺔ الملكيﺔ اﻷردنيﺔ من ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ الى ﺷﺮﻛﺔ تسويق
المنتجات البتﺮوليﺔ اﻷردنيﺔ – ﺷﺮﻛﺔ تابعﺔ.

 - ٣٠-

بموجب قﺮار مجلس الوزراء رقم ) (٢٦٧٤المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ  ٩ﻛانون الثاني
 ٢٠١٩تم تمديد خصم الكميﺔ الممنوح لشﺮﻛﺔ عاليﺔ – الخطوط الجويﺔ الملكيﺔ اﻻردنيﺔ لشهﺮي
تشﺮين الثاني وﻛانون اﻻول للعام .٢٠١٨

-

بموجب قﺮار مجلس الوزراء رقم ) (٣٨٧٤المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ  ٢٧اذار  ٢٠١٩تم
تمديد خصم الكميﺔ الممنوح لشﺮﻛﺔ عاليﺔ – الخطوط الجويﺔ الملكيﺔ اﻻردنيﺔ اعتبارا من اول
ﻛانون الثاني  ٢٠١٩ولغايﺔ  ٣١ﻛانون اﻻول  ٢٠١٩على ان يتم تسويﺔ الخصم على العﻼقﺔ
الماليﺔ بين الحكومﺔ وﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ.

-

بناء على ﻛتاب وزارة الماليﺔ رقم  ٢٠٢٦٧/٤/١٨تاريخ  ٢٧أيلول  ٢٠١٩والذي تضمن طلب
وزارة الماليﺔ بتحميل فﺮق الخصم المستحق لشﺮﻛﺔ عاليﺔ – الخطوط الجويﺔ الملكيﺔ اﻷردنيﺔ
بموجب القﺮارات المذﻛوة اعﻼه على العﻼقﺔ الماليﺔ ما بين الحكومﺔ وﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول حتى
انتهاء الخصم المستحق  ،قامت ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻻردنيﺔ باعادة احتساب الخصم المستحق
لغايﺔ تاريخ  ٣١تموز  ٢٠١٨ولم تقم باحتساب الخصم بعد هذا التاريخ ﻻنتهاء عﻼقﺔ التزويد
المباﺷﺮ بين ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻻردنيﺔ وﺷﺮﻛﺔ عاليﺔ – الخطوط الجويﺔ الملكيﺔ اﻻردنيﺔ
بتاريخ  ٣١تشﺮين اﻻول  ، ٢٠١٨ونتج عن ذلك قيد مبلغ  ٩٫٦٤٥٫٣٨٥دينار على رﺻيد العﻼقﺔ
الماليﺔ بين الشﺮﻛﺔ والحكومﺔ  ،وقابله تخفيض رﺻيد اتفاقيﺔ تسويﺔ مديونيﺔ ﺷﺮﻛﺔ عاليﺔ –
الخطوط الجويﺔ الملكيﺔ اﻻردنيﺔ بمبلغ  ٣٫٨٥٨٫١٥٤دينار وقيد مبلغ  ٥٫٧٨٧٫٢٣١دينار
ﻛأمانات خصم لشﺮﻛﺔ عاليﺔ  -الخطوط الجويﺔ الملكيﺔ اﻷردنيﺔ ضمن بند دائنون وارﺻدة دائنﺔ
اخﺮى.

-

بناء على اﻻتفاقيﺔ المبﺮمﺔ بين ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ و ﺷﺮﻛﺔ عاليﺔ – الخطوط الجويﺔ
الملكيﺔ اﻷردنيﺔ الموقعﺔ بتاريخ  ٢٦تشﺮين الثاني  ، ٢٠١٩و بعد أن تم مطابقﺔ جميع اﻷرﺻدة
بين الشﺮﻛتين ،تم اﻻتفاق على اجﺮاء مقاﺻﺔ بين رﺻيد الذمﺔ المستحقﺔ على ﺷﺮﻛﺔ عاليﺔ –
الخطوط الجويﺔ الملكيﺔ اﻷردنيﺔ الخاﺻﺔ بنشاط التكﺮيﺮ و الغاز و بين أرﺻدة أمانات خصم و
أرﺻدة أمانات فوائد ﺷﺮﻛﺔ عاليﺔ – الخطوط الجويﺔ الملكيﺔ اﻷردنيﺔ  ،تم اجﺮاء المقاﺻﺔ و نتج
عنها ذمﺔ دائنﺔ في سجﻼت الشﺮﻛﺔ الخاﺻﺔ بنشاط التكﺮيﺮ و الغاز لصالح ﺷﺮﻛﺔ عاليﺔ –
الخطوط الجويﺔ الملكيﺔ اﻷردنيﺔ بمبلغ  ١١٬٢٥٣٬٢٣٥دينار.

-

يشمل هذا البند ذمم مستحقﺔ بمبلغ  ٨٬٧٣٩دينار خاﺻﺔ بنشاط الزيوت ومبلغ ٩٬٥١٦٬٩٥١
دينار خاص بشﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ اﻷردنيﺔ ﻛما في  ٣١ﻛانون اﻷول .٢٠١٩

د-

يمتد إستحقاق ﺷيكات بﺮسم التحصيل لغايﺔ  ٣٠نيسان  ٢٠٢٠الخاص بنشاط التكﺮيﺮ والغاز وتبلغ
قيمتها  ١٬٢٣٢٬٧٣٤دينار  ،في حين يمتد استحقاق ﺷيكات مصنع الزيوت لغايﺔ  ٣ﻛانون اﻷول
 ٢٠٢٠و تبلغ قيمتها  ٣٬٢٣٥٬١١٤دينار ويمتد استحقاق ﺷيكات ﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات
البتﺮوليﺔ اﻷردنيﺔ لغايﺔ أول تشﺮين الثاني  ٢٠٢١و تبلغ قيمتها  ٢٦٬٩٨٢٬١٨٠دينار .

ه-

يتضمن بند وزارة الماليﺔ مبلغ  ٢١١٬٩٩٧٬٣٥٨دينار خاص بنشاط التكﺮيﺮ والغاز و مبلغ
) (٧٢٦٬٨٤٧دينار خاص بنشاط تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ ﻛما في  ٣١ﻛانون اﻷول . ٢٠١٩

 - ٣١-

بموجب ﻛتاب وزارة الماليﺔ رقم ٨أر ٥١٩٧/٤/بتاريخ  ١٨ﺷباط  ، ٢٠٢٠تم تأييد رﺻيد العﻼقﺔ
الماليﺔ مع الحكومﺔ ﻛما بتاريخ  ٣١ﻛانون اﻷول  ٢٠١٨و البالغ  ٥٩١٬٦٦٩٬٦٥٩دينار على أن
يتم مطابقﺔ مديونيﺔ ﺷﺮﻛﺔ الكهﺮباء الوطنيﺔ بين الشﺮﻛتين  ،وعليه قامت ﺷﺮﻛﺔ الكهﺮباء الوطنيﺔ
بتأييد الﺮﺻيد بموجب ﻛتابها رقم  ٢٥٠٣/٧٢٦بتاريخ  ١١اذار  ٢٠٢٠و طلب تقسيطه على
ثﻼثﺔ سنوات بموجب دفعات ﺷهﺮيﺔ وما زالت الشﺮﻛﺔ في مﺮحلﺔ التفاوض بخصوص مدة
التقسيط.

-

تم تأييد أرﺻدة وزارة الماليﺔ الخاﺻﺔ بنشاط ﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ اﻷردنيﺔ ﻛما في
 ٣١ﻛانون اﻷول  ٢٠١٨من خﻼل مصادقﺔ وزارة الماليﺔ على ﻛتاب ﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات
البتﺮوليﺔ اﻷردنيﺔ رقم  ٩٣٦/٢/١١١بتاريخ  ١٩ﺷباط .٢٠١٩

-

تم تأييد أرﺻدة وزارة الماليﺔ الخاﺻﺔ بنشاط ﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ اﻷردنيﺔ ﻛما في
 ٣١ﻛانون اﻷول  ٢٠١٩من خﻼل مصادقﺔ وزارة الماليﺔ على ﻛتاب ﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات
البتﺮوليﺔ اﻷردنيﺔ رقم  ١٦٤٥/٢/١١١بتاريخ  ٤اذار .٢٠٢٠
انتهاء العﻼقﺔ مع الحكومﺔ
بموجب قﺮار مجلس الوزراء رقم  ٧٦٣٣المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
 ٣٠نيسان  ٢٠١٨تم تكليف وزارة الماليﺔ بإحتساب المبالغ المستحقﺔ لشﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول
اﻷردنيﺔ حتى تاريخ  ٣٠نيسان  ٢٠١٨وأن يتم دفعها على دفعات خﻼل اﻷعوام  ٢٠١٨و٢٠١٩
و ٢٠٢٠مع الفوائد الناتجﺔ من عمليﺔ التقسيط وبالنسب التاليﺔ ) ⁒٣٠و  ⁒٤٠و  (⁒٣٠وعلى أن
تدفع قيمﺔ هذه المبالغ بعد ﺻدور قانون الموازنﺔ العامﺔ وقبل نهايﺔ الﺮبع الثاني من ﻛل عام لنفس
العام وﺻوﻻً الى سداد ﻛامل عام  ٢٠٢٠مع قيام وزارة الماليﺔ بتزويد ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول
اﻻردنيﺔ بكتاب يبين المبالغ المستحقﺔ للمصفاة بتاريخ  ٣٠نيسان  ٢٠١٨وضمان دفعها مع الفوائد
بالكلفﺔ الفعليﺔ التي تتحملها الشﺮﻛﺔ خﻼل المدة أعﻼه وبالنسب المبينﺔ أعﻼه  ،ونتيجﺔ لعدم التزام
الحكومﺔ بما ورد بالقﺮار اعﻼه وبنا ًء على اﻻتفاق بين الشﺮﻛﺔ والحكومﺔ ﺻدر قﺮار مجلس
الوزراء رقم  ٦٣٩٩المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ  ٩أيلول  ٢٠١٩والذي تضمن قيام الشﺮﻛﺔ
باقتﺮاض مبلغ يعادل حوالي  ٤٥٧مليون دينار من البنوك لتسديد جزء من رﺻيد المديونيﺔ
المستحقﺔ لصالح الشﺮﻛﺔ على الحكومﺔ لغايﺔ تاريخ  ٣١ﻛانون اﻻول  ٢٠١٨مقابل اﺻدار
تعهدات من قبل وزارة الماليﺔ للبنوك المحال عليها تتعهد بموجبها بسداد مبلغ القﺮوض والفوائد
المستحقﺔ عليها ،وعليه قامت الشﺮﻛﺔ خﻼل النصف اﻻول من ﺷهﺮ تشﺮين اﻻول  ٢٠١٩بسحب
مبلغ يعادل  ٤٥٥٫٥٠٥٫٠٠٠دينار من البنوك التي تمت اﻻحالﺔ عليها من قبل وزارة الماليﺔ،
حيث قامت وزارة الماليﺔ باﺻدار تعهدات لهذه البنوك بسداد قيمﺔ اقساط القﺮوض والفوائد
المستحقﺔ عليها ،وعليه قامت الشﺮﻛﺔ بتخفيض قيمﺔ المبلغ الذي تم سحبه و البالغ
 ٤٥٥٫٥٠٥٫٠٠٠دينار من رﺻيد الذمم المستحقﺔ على الجهات اﻷمنيﺔ و الوزارات و الدوائﺮ
والجهات الحكوميﺔ ووزارة الماليﺔ بموجب اﻻتفاقيﺔ الموقعﺔ بين الشﺮﻛﺔ و الحكومﺔ اﻷردنيﺔ،
علما أن الحكومﺔ اﻷردنيﺔ قامت بسداد جميع اﻷقساط و الفوائد المستحقﺔ للبنوك المحال عليها
بموعد استحقاقها ،وهذا بﺮأي ادارة الشﺮﻛﺔ و المستشارين القانونيين للشﺮﻛﺔ فانه ﻻ يتﺮتب على
الشﺮﻛﺔ أيﺔ التزامات بخصوص القﺮوض و التعهدات أعﻼه.

 - ٣٢إن رﺻيد العﻼقﺔ الماليﺔ بين الشﺮﻛﺔ والحكومﺔ الخاص بنشاط التكﺮيﺮ و الغاز ﻛما بتاريخ
 ٣٠نيسان ) ٢٠١٨انتهاء العﻼقﺔ مع الحكومﺔ( هو ﻛما يلي :
 ٣٠نيسان
٢٠١٨
دينــــــــــــــــــار
المبالغ المستحقﺔ للشﺮﻛﺔ:
٢٢٠٫٤٨٠٫٩٧٨
حساب وزارة الماليﺔ الﺮئيسي )العﻼقﺔ(
١٠١٫٧٩٢٫٩٩٨
أمانات ضﺮيبﺔ المبيعات العامﺔ
مديونيﺔ الجهات اﻷمنيﺔ والدوائﺮ والمؤسسات الحكوميﺔ والكهﺮباء
الوطنيﺔ * * :
١٠١٫٥١٣٫٩٣٨
القوات المسلحﺔ  /مديﺮيﺔ التموين
١٣٦٫٤٢٤٫٥١٧
سﻼح الجو الملكي
٤٥٫٦٢٧٫٥٧٦
مديﺮيﺔ اﻷمن العام
٩٫٥٥٣٫٧١٨
المديﺮيﺔ العامﺔ لقوات الدرك
٣٫٢٥٩٫٧٩٥
الدفاع المدني
٣٫٢٨٠٫٩٨٦
الدوائﺮ والوزارات والجهات والمؤسسات الحكوميﺔ
٧٦٫٤١٣٫٢٩١
ﺷﺮﻛﺔ الكهﺮباء الوطنيﺔ
مجموع مديونيﺔ الجهات اﻷمنيﺔ والدوائﺮ والمؤسسات الحكوميﺔ
٣٧٦٫٠٧٣٫٨٢١
والكهﺮباء الوطنيﺔ
٦٩٨٫٣٤٧٫٧٩٧
مجموع المبالغ المستحقﺔ للشﺮﻛﺔ
تنزل :المبالغ المستحقﺔ للحكومﺔ :
أمانات فﺮوقات التسعيﺮ /فائض تسعيﺮ المشتقات
أمانات ضﺮيبﺔ مبيعات خاﺻﺔ
أمانات إنشاء خزانات بديلﺔ وزارة الطاقﺔ
رسوم وطوابع وبدﻻت وفقا ً لنشﺮة IPP
مجموع المبالغ المستحقﺔ للحكومﺔ
الﺮﺻيد المستحق للشﺮﻛﺔ على الحكومﺔ
-

٤٣٫٧٤٦٫٠٦٤
١٫٧٣٨٫٢٤٧
٩٣٫٥٠٠٫١٠٣
٢١٫٢٤٤٫٢٩٢
١٦٠٫٢٢٨٫٧٠٦
٥٣٨٫١١٩٫٠٩١

إن رﺻيد العﻼقﺔ الماليﺔ بين الشﺮﻛﺔ والحكومﺔ الخاص بنشاط التكﺮيﺮ و الغاز ﻛما بتاريخ ٣١
ﻛانون اﻷول  ٢٠١٨هو ﻛما يلي :
 ٣١ﻛانون اﻷول
٢٠١٨
دينــــــــــــــــــار
المبالغ المستحقﺔ للشﺮﻛﺔ:
٢٦٧٬٧٩٠٬٤٠٧
حساب وزارة الماليﺔ الﺮئيسي )العﻼقﺔ(
١٠٦٬٣٣٤٬٢٦١
أمانات ضﺮيبﺔ المبيعات العامﺔ
مديونيﺔ الجهات اﻷمنيﺔ والدوائﺮ والمؤسسات الحكوميﺔ والكهﺮباء
الوطنيﺔ * *:
٨٨٬٨٢٣٬٥٣٣
القوات المسلحﺔ  /مديﺮيﺔ التموين
١٦٨٬٠٩٤٬٤٠٤
سﻼح الجو الملكي
٤٥٬٦٢٦٬٢٥٧
مديﺮيﺔ اﻷمن العام
٨٬٤٢٥٬٤٤٦
المديﺮيﺔ العامﺔ لقوات الدرك
٣٬٢٦٩٬٢٧٩
الدفاع المدني
٣٬٣٦٢٬٢٦٧
الدوائﺮ والوزارات والجهات والمؤسسات الحكوميﺔ
٧٦٬٣٧٨٬٥٢٢
ﺷﺮﻛﺔ الكهﺮباء الوطنيﺔ
مجموع مديونيﺔ الجهات اﻷمنيﺔ والدوائﺮ والمؤسسات الحكوميﺔ
٣٩٣٬٩٧٩٬٧٠٨
والكهﺮباء الوطنيﺔ
٧٦٨٬١٠٤٬٣٧٦
مجموع المبالغ المستحقﺔ للشﺮﻛﺔ
تنزل :المبالغ المستحقﺔ للحكومﺔ :
أمانات فﺮوقات التسعيﺮ /فائض تسعيﺮ المشتقات
أمانات ضﺮيبﺔ مبيعات خاﺻﺔ
أمانات إنشاء خزانات بديلﺔ وزارة الطاقﺔ
رسوم وطوابع وبدﻻت وفقا ً لنشﺮة IPP
مجموع المبالغ المستحقﺔ للحكومﺔ
الﺮﺻيد المستحق للشﺮﻛﺔ على الحكومﺔ *

٤٤٬٠٢٢٬٧٢٧
٢٬٨٦١٬٠٩٨
٩٣٬٥٠٠٬١٠٣
٣٦٬٠٥٠٬٧٨٩
١٧٦٬٤٣٤٬٧١٧
٥٩١٬٦٦٩٬٦٥٩

 - ٣٣*

بموجب ﻛتاب وزارة الماليﺔ رقم ٨أر ٥١٩٧/٤/بتاريخ  ١٨ﺷباط  ، ٢٠٢٠تم تأييد رﺻيد العﻼقﺔ
الماليﺔ مع الحكومﺔ ﻛما بتاريخ  ٣١ﻛانون اﻷول  ٢٠١٨و البالغ  ٥٩١٬٦٦٩٬٦٥٩دينار على أن
يتم مطابقﺔ مديونيﺔ ﺷﺮﻛﺔ الكهﺮباء الوطنيﺔ بين الشﺮﻛتين  ،وعليه قامت ﺷﺮﻛﺔ الكهﺮباء الوطنيﺔ
بتأييد الﺮﺻيد بموجب ﻛتابها رقم  ٢٥٠٣/٧٢٦بتاريخ  ١١اذار  ٢٠٢٠و طلب تقسيطه على ثﻼثﺔ
سنوات بموجب دفعات ﺷهﺮيﺔ وما زالت الشﺮﻛﺔ في مﺮحلﺔ التفاوض بخصوص مدة التقسيط.

-

بموجب قﺮار مجلس الوزراء رقم  ٦٣٩٩المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ  ٩أيلول ٢٠١٩
والذي تضمن قيام الشﺮﻛﺔ باقتﺮاض مبلغ يعادل حوالي  ٤٥٧مليون دينار من البنوك لتسديد جزء
من رﺻيد المديونيﺔ المستحقﺔ لصالح الشﺮﻛﺔ على الحكومﺔ لغايﺔ تاريخ  ٣١ﻛانون اﻻول ٢٠١٨
مقابل اﺻدار تعهدات من قبل وزارة الماليﺔ للبنوك المحال عليها تتعهد بموجبها بسداد مبلغ
القﺮوض والفوائد المستحقﺔ عليها ،وعليه قامت الشﺮﻛﺔ خﻼل النصف اﻻول من ﺷهﺮ تشﺮين
اﻻول  ٢٠١٩بسحب مبلغ يعادل  ٤٥٥٫٥٠٥٫٠٠٠دينار من البنوك التي تمت اﻻحالﺔ عليها من
قبل وزارة الماليﺔ ،حيث قامت وزارة الماليﺔ باﺻدار تعهدات لهذه البنوك بسداد قيمﺔ اقساط
القﺮوض والفوائد المستحقﺔ عليها ،وعليه قامت الشﺮﻛﺔ بتخفيض قيمﺔ المبلغ الذي تم سحبه و
البالغ  ٤٥٥٫٥٠٥٫٠٠٠دينار من رﺻيد الذمم المستحقﺔ على الجهات اﻷمنيﺔ و الوزارات و
الدوائﺮ والجهات الحكوميﺔ ووزارة الماليﺔ بموجب اﻻتفاقيﺔ الموقعﺔ بين الشﺮﻛﺔ و الحكومﺔ
اﻷردنيﺔ ،علما أن الحكومﺔ اﻷردنيﺔ قامت بسداد جميع اﻷقساط و الفوائد المستحقﺔ للبنوك المحال
عليها بموعد استحقاقها.

-

إن رﺻيد العﻼقﺔ الماليﺔ بين الشﺮﻛﺔ والحكومﺔ الخاص بنشاط التكﺮيﺮ و الغاز ﻛما بتاريخ
 ٣١ﻛانون اﻷول  ٢٠١٩بعد تخفيض مبلغ  ٤٥٥٫٥٠٥٫٠٠٠دينارالوارد أعﻼه هو ﻛما يلي :
 ٣١ﻛانون اﻷول
٢٠١٩
دينــــــــــــــــــار
٢١١٫٩٩٧٫٣٥٨
١١٤٫٦٢٤٫٢٦٥

المبالغ المستحقﺔ للشﺮﻛﺔ:
حساب وزارة الماليﺔ الﺮئيسي )العﻼقﺔ(
أمانات ضﺮيبﺔ المبيعات العامﺔ
مديونيﺔ الجهات اﻷمنيﺔ والدوائﺮ والمؤسسات الحكوميﺔ والكهﺮباء
الوطنيﺔ * *:
القوات المسلحﺔ  /مديﺮيﺔ التموين
سﻼح الجو الملكي
مديﺮيﺔ اﻷمن العام
المديﺮيﺔ العامﺔ لقوات الدرك
الدفاع المدني
الدوائﺮ والوزارات والجهات والمؤسسات الحكوميﺔ
ﺷﺮﻛﺔ الكهﺮباء الوطنيﺔ
مجموع مديونيﺔ الجهات اﻷمنيﺔ والدوائﺮ والمؤسسات الحكوميﺔ
والكهﺮباء الوطنيﺔ
مجموع المبالغ المستحقﺔ للشﺮﻛﺔ

١٣٦٫٧١٣٫٤٢٣
٤٦٣٫٣٣٥٫٠٤٦

تنزل :المبالغ المستحقﺔ للحكومﺔ :
أمانات فﺮوقات التسعيﺮ /فائض تسعيﺮ المشتقات
أمانات ضﺮيبﺔ مبيعات خاﺻﺔ
أمانات إنشاء خزانات بديلﺔ وزارة الطاقﺔ
رسوم وطوابع وبدﻻت وفقا ً لنشﺮة IPP
مجموع المبالغ المستحقﺔ للحكومﺔ
الﺮﺻيد المستحق للشﺮﻛﺔ على الحكومﺔ *

٤٤٫١٣٤٫٣٠٩
)(٢٫١٨٩٫٨٦٦
٩٣٫٥٠٠٫١٠٣
٤٨٫٦٠٩٫٩٦٦
١٨٤٫٠٥٤٫٥١٢
٢٧٩٫٢٨٠٫٥٣٤

١٫٠٧٤٫٣٠١
٥٩٫٩٣٨٫٩٦٠
٢٫١٨١
٣٫٥٥٠٫٥١٣
٧٢٫١٤٧٫٤٦٨

 بموجب ﻛتاب وزارة الماليﺔ رقم ٨أر ٥١٩٧/٤/بتاريخ  ١٨ﺷباط  ، ٢٠٢٠تم تأييد رﺻيد العﻼقﺔالماليﺔ مع الحكومﺔ ﻛما بتاريخ  ٣١ﻛانون اﻷول  ٢٠١٨و البالغ  ٥٩١٬٦٦٩٬٦٥٩دينار على أن يتم
مطابقﺔ مديونيﺔ ﺷﺮﻛﺔ الكهﺮباء الوطنيﺔ بين الشﺮﻛتين  ،وعليه قامت ﺷﺮﻛﺔ الكهﺮباء الوطنيﺔ بتأييد
الﺮﺻيد ﻛما في  ٣١ﻛانون اﻷول  ، ٢٠١٩بموجب ﻛتابها رقم  ٢٥٠٣/٧٢٦بتاريخ  ١١اذار ٢٠٢٠
و طلب تقسيطه على ثﻼثﺔ سنوات بموجب دفعات ﺷهﺮيﺔ وما زالت الشﺮﻛﺔ في مﺮحلﺔ التفاوض
بخصوص مدة التقسيط  ،علما أن أرﺻدة الضﺮائب العامﺔ و الخاﺻﺔ مطابقﺔ لسجﻼت دائﺮة ضﺮيبﺔ
الدخل والمبيعات ﻛما في  ٣١ﻛانون اﻷول .٢٠١٩

 - ٣٤ بناء على طلب اجﺮاء المقاﺻﺔ المقدم من ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ الى وزارة الماليﺔ بين جزءمن مديونيﺔ وزارة الماليﺔ )حساب وزارة الماليﺔ الﺮئيسي العﻼقﺔ( و الضﺮيبﺔ العامه والخاﺻﺔ على
البيانات الجمﺮﻛيﺔ لدى دائﺮة الجمارك وموافقﺔ دائﺮة الجمارك على هذا اﻻجﺮاء بتاريخ  ١٦اذار
 ٢٠٢٠بمبلغ  ٥٨٫٠٤٢٫٧٥٦دينار  ،تم اجﺮاء المقاﺻﺔ أعﻼه خﻼل العام .٢٠٢٠
 بموجب المحضﺮ الموقع بين المعنيين في وزارة الماليﺔ و وزارة الطاقﺔ والثﺮوة المعدنيﺔ و ﺷﺮﻛﺔمصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ بتاريخ  ١٠اذار  ٢٠٢٠تم مطابقﺔ أرﺻدة وحسابات النفط الخام العﺮاقي
لغايﺔ  ٣١ﻛانون اﻷول . ٢٠١٩
بموجب محضﺮ إجتماعات الشﺮﻛﺔ مع وزارة الماليﺔ المنعقدة بتواريخ  ٨و ٩و ١٦تشﺮين الثاني
 ٢٠١٧لغايﺔ تحديد أرﺻدة العﻼقﺔ الماليﺔ بين ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ و الحكومﺔ )بإستثناء
ﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ اﻷردنيﺔ ومصنع الزيوت( لﻸرﺻدة ﻛما في  ٣٠أيلول ،٢٠١٧
إلتزمت وزارة الماليﺔ بكل من أرﺻدة مديونيﺔ القوات المسلحﺔ وسﻼح الجو الملكي ومديﺮيﺔ اﻷمن
العام والمديﺮيﺔ العامﺔ لقوات الدرك والجهات اﻷمنيﺔ اﻷخﺮى والدوائﺮ الحكوميﺔ ضمن الموازنﺔ
ومديونيﺔ ﺷﺮﻛﺔ الكهﺮباء الوطنيﺔ الخاﺻﺔ بنشاط التكﺮيﺮ والغاز بمبلغ  ٣١٩٫٤٦٨٫٨٥٦دينار ﻛما
في  ٣٠أيلول  ، ٢٠١٧واتفق الطﺮفان على ان ﻻ يتم رﺻد أي مخصص لمديونيﺔ الملكيﺔ اﻷردنيﺔ
والبلديات والجامعات الحكوميﺔ والمؤسسات الحكوميﺔ المستقلﺔ ماليا ً او اداريا ً خﻼل فتﺮة العﻼقﺔ
ﺷﺮيطﺔ انه في حال عدم تحصيل هذه المبالغ عن طﺮيق القضاء وتوجب على الشﺮﻛﺔ اعدام منها فإن
وزارة الماليﺔ تتعهد بدفع هذه الذمم والتكاليف المتﺮتبﺔ عليها .

**

 بموجب قﺮار مجلس الوزراء رقم  ٥٣٢٩المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ  ١٠تموز  ٢٠١٩والذيتضمن الموافقﺔ على تخويل ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ بتنفيذ بنود مذﻛﺮة التفاهم لتجهيز ونقل
النفط الخام بين حكومﺔ جمهوريﺔ العﺮاق وحكومﺔ المملكﺔ اﻷردنيﺔ الهاﺷميﺔ  ،قامت الشﺮﻛﺔ بتاريخ
اول أب  ٢٠١٩بتوقيع اﻻتفاقيﺔ وقامت الشﺮﻛﺔ باﺻدار اعتماد مستندي لصالح البنك المﺮﻛزي
العﺮاقي لتغطيﺔ قيمﺔ ﻛميﺔ  ١٠اﻻف بﺮميل يوميا ً على مدار السنﺔ وفقا ً للمعدل الشهﺮي لسعﺮ بﺮميل
نفط خام بﺮنت مطﺮوحا ً منه  ١٦دوﻻر امﺮيكي ،علما ً بانه تم البدء بتوريد ﻛميات النفط العﺮاقي في
اواخﺮ ﺷهﺮ اب من العام  ، ٢٠١٩علما أنه بموجب المحضﺮ الموقع بين المعنيين في وزارة الماليﺔ و
وزارة الطاقﺔ والثﺮوة المعدنيﺔ و ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ بتاريخ  ١٠اذار  ٢٠٢٠تم مطابقﺔ
أرﺻدة وحسابات النفط الخام العﺮاقي لغايﺔ  ٣١ﻛانون اﻷول . ٢٠١٩
و  -يشمل بند أمانات ضﺮيبﺔ المبيعات العامﺔ الخاص بنشاط التكﺮيﺮ والغاز مبلغ ١١٤٬٦٢٤٬٢٦٥
دينار ومبلغ  ١٬٨٦٤٬٤٣٠دينارخاص بشﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ .
-

بموج ب ق ﺮار مجل س ال وزراء رق م  ٦٩٥٣المتخ ذ ف ي جلس ته المنعق دة بت اريخ  ١٩اذار  ٢٠١٨ت م
الموافق ﺔ عل ى إعف اء ﻛمي ات البن زين ) (٩٥المس تخدمﺔ ف ي إنت اج بن زين ) (٩٠والبالغ ﺔ
) (٢٫٣٦٠٫٢٥٣طنا ً من ضﺮيبﺔ المبيعات العامﺔ والخاﺻﺔ عن الفت ﺮة م ن أول أي ار  ٢٠١٣ولغاي ﺔ
 ٣٠أيل ول  ٢٠١٧عل ى أن يش مل الق ﺮار أي ﻛمي ﺔ م ن بن زين ) (٩٥تس تخدم ف ي عملي ات الخل ط
ﻹنت اج م ادتي بن زين ) ٩٠و (٩٥وذل ك لح ين إنته اء العﻼق ﺔ المالي ﺔ ب ين الحكوم ﺔ وﺷ ﺮﻛﺔ مص فاة
البت ﺮول اﻷردني ﺔ  ،و العم ل ج اري عل ى انج از البيان ات الجمﺮﻛي ﺔ العالق ﺔ ل دى دائ ﺮة الجم ارك
اﻷردنيﺔ .

-

تم خﻼل العام  ٢٠١٠تضمين آليات التسعيﺮ للمشتقات النفطيﺔ وفقا ً لﻸسعار العالميﺔ ضﺮيبﺔ
مبيعات خاﺻﺔ على المشتقات النفطيﺔ بمقدار  %٦بإستثناء زيت الوقود واﻷفتور واﻷفكاز  ،ﻛما
تم رفع نسبﺔ ضﺮيبﺔ المبيعات الخاﺻﺔ على البنزين بنوعيه ﻛما ورد في ﻛتاب آليﺔ تسعيﺮ
المشتقات النفطيﺔ بتاريخ  ١٨أيلول  ٢٠١٠لتصبح نسبتها ما بين  %١٨و ، %٢٤و بموجب
النظام رقم  ٣لسنﺔ  ٢٠١٨نظام معدل لنظام الضﺮيبﺔ الخاﺻﺔ تم رفع نسبﺔ الضﺮيبﺔ الخاﺻﺔ على
البنزين  ٩٥لتصبح  %٣٠ورفع نسبﺔ الضﺮيبﺔ العامﺔ على مادة بنزين  ٩٠لتصبح  %١٠إعتبارا ً
من تاريخ  ١٥ﻛانون الثاني . ٢٠١٨

-

بموجب ﻛتاب رئاسﺔ الوزراء رقم  ٢٤٣٩/٤/١١/١٢تاريخ  ٧ﺷباط  ٢٠٠٨تمت الموافقﺔ على
فﺮض ضﺮيبﺔ مبيعات عامﺔ على البنزين الخالي من الﺮﺻاص وﻛما هو مبين أدناه إعتبارا ً من ٨
ﺷباط : ٢٠٠٨

 - ٣٥ - ١تعديل نسبﺔ اﻹعفاء على مادة البنزين الخالي من الﺮﺻاص رقم أوﻛتان  ٩٠الصادر باﻹستناد
ﻷحكام المادة )/٢٢ج( من قانون الضﺮيبﺔ العامﺔ على المبيعات رقم ) (٦لسنﺔ ١٩٩٤
وتعديﻼته إلى  %١٢بحيث تخضع للضﺮيبﺔ العامﺔ على المبيعات بنسبﺔ  ، %٤بناء على
قﺮار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ  ٤ﻛانون الثاني  ٢٠١٨تم رفع نسبﺔ
ضﺮيبﺔ المبيعات العامﺔ على مادة البنزين ) (٩٠لتصبح بنسبﺔ .%١٠
 - ٢إلغاء نسبﺔ اﻹعفاء على مادة البنزين الخالي من الﺮﺻاص رقم أوﻛتان  ٩٥الصادر باﻹستناد
ﻻحكام المادة )/٢٢ج( من قانون الضﺮيبﺔ العامﺔ على المبيعات المشار إليه أعﻼه بحيث
تخضع لنسبﺔ الضﺮيبﺔ العامﺔ على المبيعات بواقع .%١٦
-

بموجب النظام رقم  ١٠٧لسنﺔ  ٢٠١٩نظام معدل نظام الضﺮيبﺔ الخاﺻﺔ تم دمج الضﺮائب العامﺔ
والخاﺻﺔ والﺮسوم والطوابع الواردة ضمن نشﺮة اسعار بيع المشتقات النفطيﺔ ) (IPPفي بند
الضﺮيبﺔ الخاﺻﺔ وتم تحديدها لكل مادة وفق النظام المذﻛور اعﻼه.

-

قﺮر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ  ٢٤أيار  ،٢٠١٧وباﻹستناد الى أحكام المادة رقم
 / ١٤٩ج من قانون الجمارك رقم  ٢٠لسنﺔ  ١٩٩٨إعفاء المواد البتﺮوليﺔ المستوردة من الﺮسوم
الجمﺮﻛيﺔ )الﺮسم الموحد( التي تتعلق بنشاط التكﺮيﺮ باستثناء الزيوت المعدنيﺔ ومدخﻼتها واي
مواد اخﺮى تتعلق بمصنع الزيوت للفتﺮة من تاريخ أول ﻛانون ثاني  ٢٠١٧وحتى أول أيار
 ٢٠١٨وذلك بموجب قﺮار مجلس الوزراء رقم  ٣٠٥٩بتاريخ  ٢٩آيار  ، ٢٠١٧ﻛما قﺮر مجلس
الوزراء بموجب قﺮار رقم  ٧٧٨٧تمديد اﻹعفاء المذﻛور أعﻼه للفتﺮة من أول أيار  ٢٠١٨ولغايﺔ
 ٣٠نيسان  ، ٢٠١٩ﻛما قﺮر مجلس الوزراء بموجب قﺮار رقم  ٥٠٠٤تمديد اﻹعفاء المذﻛور
أعﻼه للفتﺮة من أول أيار  ٢٠١٩ولغايﺔ  ٣٠نيسان .٢٠٢٠

-

بنا ًء على قﺮار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بت اريخ  ٢٤أي ار  ،٢٠١٧وباﻹس تناد ال ى
أحك ام الم ادة رق م  / ١٤٩ج م ن ق انون الجم ارك رق م  ٢٠لس نﺔ  ١٩٩٨إعف اء الم واد البتﺮولي ﺔ
المستوردة من الﺮسوم الجمﺮﻛيﺔ )الﺮس م الموح د( بإس تثناء الزي وت المعدني ﺔ وم دخﻼتها واي م واد
أخﺮى تتعلق بمصنع الزيوت  ،حصلت الشﺮﻛﺔ على الموافق ﺔ م ن وزارة الماليﺔ – دائ ﺮة الجم ارك
على التجاوز عن تصديق الوثائق )الفاتورة وﺷهادة المنشأ( إستنادً للمادة /٢و م ن التعليم ات رق م ٢
لسنﺔ  ١٩٩٩للم واد البتﺮولي ﺔ المس توردة بإس تثناء الزي وت المعدني ﺔ و م دخﻼتها و اي م واد اخ ﺮى
تتعلق بمصنع الزيوت للفتﺮة من تاريخ أول ﻛانون الث اني  ٢٠١٧و حت ى ت اريخ أول اي ار ، ٢٠١٨
وذل ك بموج ب ﻛت اب وزارة المالي ﺔ – دائ ﺮة الجم ارك رق م د ج  ٣٢٢٩٥/٢٠/٧/١٠٨ت اريخ ٢
تموز  ، ٢٠١٧ﻛما تم تجديد التجاوز عن تصديق الوثائق )الفاتورة وﺷهادة المنشأ( ﻛما ه و م ذﻛور
أع ﻼه للفت ﺮة م ن أول أي ار  ٢٠١٨ولغاي ﺔ أول أي ار  ٢٠١٩وذل ك بموج ب ﻛت اب وزارة المالي ﺔ /
دائﺮة الجمارك رقم دج  ١٩٢٤٣/٢٠/٧/١٠٨تاريخ  ٣أيل ول  ، ٢٠١٨ﻛم ا ت م تجدي د التج اوز ع ن
تصديق الوثائق )الفاتورة وﺷهادة المنشأ( ﻛما هو مذﻛور أع ﻼه للفت ﺮة م ن أول أي ار  ٢٠١٩ولغاي ﺔ
أول أيار .٢٠٢٠

-

قﺮر مجلس ال وزراء ف ي جلسته المنعق دة بت اريخ  ٩نيس ان ٢٠١٧الموافق ﺔ عل ى ادراج ال نفط الخ ام
والمش تقات النفطي ﺔ ف ي الج دول رق م  ٢الملح ق بق انون الض ﺮيبﺔ العام ﺔ عل ى المبيع ات والخ اص
بالسلع و الخدمات الخاض عﺔ للض ﺮيبﺔ العام ﺔ عل ى المبيع ات بنس بﺔ أو بمق دار )ﺻ فﺮ( اعتب ارا م ن
تاريخ  ١٢ﺷباط  ٢٠١٧باستثناء البنزين بانواعه.

-

بموجب قﺮار مجلس الوزراء رقم  ٦٥٤٤المتخذ في جلسته المنعق دة بت اريخ  ٢٣ايل ول  ٢٠١٩ت م
ادراج البن زين بانواع ه ض من الج دول رق م  ٢الملح ق بق انون الض ﺮيبﺔ العام ﺔ عل ى المبيع ات
والخاص بالسلع والخدمات الخاضعﺔ للضﺮيبﺔ العامﺔ على المبيعات بنسبﺔ او بمقدار )ﺻفﺮ(.

-

ق ﺮر مجل س ال وزراء ف ي جلس ته المنعق دة بت اريخ  ٣ﻛ انون الث اني  ٢٠١٦وبموج ب الق ﺮار رق م
 ،١٣٣٦٣وبن ا ًء عل ى توﺻ يﺔ لجن ﺔ التنمي ﺔ اﻹقتص اديﺔ الص ادرة ع ن جلس تها المنعق دة بت اريخ ٢٢
ﻛانون اﻷول  ٢٠١٥الموافقﺔ عل ى إعف اء ﺷ ﺮﻛﺔ مص فاة البت ﺮول اﻷردني ﺔ المس اهمﺔ المح دودة م ن
الض ﺮيبﺔ العام ﺔ والخاﺻ ﺔ إعتب ارا ً م ن ت اريخ أول أي ار  ٢٠١٣لمس تورداتها ع ن الكمي ات المباع ﺔ
حصﺮا ً لش ﺮﻛات تس ويق المنتج ات النفطي ﺔ ﺷ ﺮيطﺔ ان تك ون الض ﺮيبﺔ العام ﺔ والخاﺻ ﺔ المس تحقﺔ
عليها قد تم دفعها م ن ه ذه الش ﺮﻛات ض من التﺮﻛيب ﺔ الس عﺮيﺔ للمش تقات النفطيﺔ ال ـ  IPPو العم ل
جاري على انجاز البيانات الجمﺮﻛيﺔ العالقﺔ لدى دائﺮة الجمارك اﻷردنيﺔ .

ز  -يتكون هذا البند بشكل أساسي من حساب جاري ﺻندوق إسكان موظفين المصفاة وتأمينات
للجمارك اﻷردنيﺔ وذمم أخﺮى .

 - ٣٦ح  -يتكون هذا البند بشكل أساسي من حساب المصاريف المدفوعﺔ مقدما ً عن تأمينات للشﺮﻛﺔ
وإيجارات وتسويق وبدل أمن وحمايﺔ ودفعات مقاولين إنشاء محطات مدفوعﺔ مقدما حيث يشمل
مبلغ  ٥٬٠٧١٬٣٦٢دينار خاص بنشاط التكﺮيﺮ والغاز ومبلغ  ١٠٬٤١٦٬٣٩٤دينار خاص بشﺮﻛﺔ
تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ اﻷردنيﺔ .
ط  -يمثل هذا البند ما تم دفعه ﻻﺻحاب المحطات بموجب اتفاقيات تقوم من خﻼلها ﺷﺮﻛﺔ تسويق
المنتجات البتﺮوليﺔ اﻷردنيﺔ بتزويد تلك المحطات باحتياجاتها من المحﺮوقات ويتم بموجب
اﻻتفاقيات المشارﻛﺔ في بناء أو تحديث المحطات وتﺮﻛيب المضخات و تحمل هذه المحطات اسم
الشﺮﻛﺔ بصفتها الموزع المعتمد لها ويتم إطفاء المبالغ على مدة العقود .
ي  -ان الحﺮﻛﺔ الحاﺻلﺔ على مخصص الخسائﺮ اﻻئتمانيﺔ المتوقعﺔ ﻛما يلي :
٢٠١٩
دينـــــــــــــــار
١٤٫٦٧٨٫٤٧٤
رﺻيد بدايﺔ السنﺔ
يضاف  :مخصص ﺷﺮﻛﺔ تابعﺔ مستملكﺔ خﻼل العام - ٢٠١٨
أثﺮ تطبيق معيار الدولي )(٩
١٤٫٦٧٨٫٤٧٤
رﺻيد بدايﺔ السنﺔ المعدل
٢٬٦٣١٬١٤٨
المخصص المستدرك خﻼل السنﺔ – بالصافي
)(٣٢٧٬٢٠٠
المستﺮد خﻼل السنﺔ *
المشطوب خﻼل السنﺔ
١٦٬٩٨٢٬٤٢٢
رﺻيد نهايﺔ السنﺔ
*
-

٢٠١٨
دينــــــــــــــار
١٢٫٩٩٣٫٨٥٣
٢٠٫٠٠٠
١٫٧٩١٫٤٦٠
١٤٫٨٠٥٫٣١٣
٧٣٢٫١٧٥
)(٨٥٩٫٠١٤
١٤٫٦٧٨٫٤٧٤

يمثل هذا البند المبالغ المستﺮدة و المقيدة لصالح وزارة الماليﺔ و الخاﺻﺔ بذمم تم تحصيلها خﻼل
العام  ٢٠١٩رﺻد عليها مخصص قبل انتهاء العﻼقﺔ الماليﺔ مع الحكومﺔ .
يشمل بند مخصص الخسائﺮ اﻻئتمانيﺔ المتوقعﺔ مبلغ  ٦٬١٨٥٬٣١٨دينار ﻛما في  ٣١ﻛانون اﻷول
 ٦٫٥١٢٫٥١٨) ٢٠١٩دينار ﻛما في  ٣١ﻛانون اﻷول  (٢٠١٨خاص بنشاط التكﺮيﺮ والغاز ومبلغ
 ١٬٩٢٠٬٦٧٦دينار ﻛما في  ٣١ﻛانون اﻷول  ١٫٧١٢٫٨٩٦) ٢٠١٩دينار ﻛما في
 ٣١ﻛانون اﻷول  (٢٠١٨خاص بمصنع الزيوت ومبلغ  ٨٬٨٧٦٬٤٢٨دينار ﻛما في  ٣١ﻛانون
اﻷول  ٦٫٤٥٣٫٠٦٠) ٢٠١٩دينار ﻛما في  ٣١ﻛانون اﻷول  (٢٠١٨خاص بشﺮﻛﺔ تسويق المنتجات
البتﺮوليﺔ اﻷردنيﺔ  ،وقد تم احتساب المخصص بعد اﻻخذ بعين اﻻعتبار الذمم المضمونﺔ من قبل
وزارة الماليﺔ .
انتهاء العﻼقﺔ مع الحكومﺔ
بموجب قﺮار مجلس الوزراء رقم  ٧٦٣٣المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ  ٣٠نيسان  ٢٠١٨تم
تكليف وزارة الماليﺔ بمتابعﺔ تنفيذ ورفع ما يتم التوﺻل اليه الى مجلس الوزراء بخصوص إحتفاظ
وزارة الماليﺔ بمخصص الديون المشكوك في تحصيلها )مخصص الخسائﺮ اﻻئتمانيﺔ المتوقعﺔ( وفي
حال إعدام اي ذمﺔ نشأت خﻼل العﻼقﺔ مع الحكومﺔ فإن وزارة الماليﺔ تتعهد بدفعها للمصفاة  ،ونتيجﺔ
لﻼتفاق بين وزارة الماليﺔ والشﺮﻛﺔ وافقت وزارة الماليﺔ على احتفاظ الشﺮﻛﺔ بﺮﺻيد مخصص
الديون المشكوك في تحصيلها )مخصص الخسائﺮ اﻻئتمانيﺔ المتوقعﺔ(  ،وفي حال استﺮداد الشﺮﻛﺔ
ﻻي ذمﺔ تم رﺻدها ضمن المخصص يتم قيد المبلغ المﺮﺻود لحساب وزارة الماليﺔ وذلك بموجب
ﻛتاب وزارة الماليﺔ رقم  ٢٨٦٦٩/١٨/٤تاريخ  ٢٩اب .٢٠١٩

 - ١٠زيت خام ومشتقات بتﺮوليﺔ جاهزة ولوازم
يتكون هذا البند مما يلي :

 ٣١ﻛانــــــــــــــــــــــــــــــــون اﻷول
٢٠١٨
٢٠١٩
دينــــــــــــــــــــار
دينــــــــــــــــــــار
١١٨٫٦٥٩٫٦٤٣
٢٨٥٬٧٧٤٬٠٨٤
مشتقات بتﺮوليﺔ جاهزة وزيوت
٥٩٫٠٤٣٫٨٣٣
٤١٬٨٦٣٬٦٣٣
زيت خام ومواد تحت التشغيل
٧٣٫١٠٤٫٦٥٣
٦٦٬٩٣٥٬٨٤١
مواد اوليﺔ وقطع غيار ولوازم مختلفﺔ
٣٦٫١٩٥٫٩٨٥
٢٠٬٥٦٧٬٢٩٧
بضاعﺔ بطﺮيق الشحن
)(١٨٫٨٧٧٫٤٢٦
مخصص المواد الﺮاﻛدة وبطيئﺔ الحﺮﻛه و الﺮواسب * )(١٨٬٢٩٥٬٤٩٤
٢٦٨٫١٢٦٫٦٨٨
٣٩٦٬٨٤٥٬٣٦١

 - ٣٧*

إن الحﺮﻛﺔ الحاﺻلﺔ على مخصص المواد الﺮاﻛدة وبطيئﺔ الحﺮﻛه و الﺮواسب ﻛانت ﻛما يلي :
٢٠١٩
دينـــــــــــــــــــــار
١٨٫٨٧٧٫٤٢٦
١٬١٠٠٬٤١٤
)(١٬٦٧٤٬٠٥٦
)(٨٬٢٩٠
١٨٬٢٩٥٬٤٩٤

رﺻيد بدايﺔ السنﺔ
المخصص المستدرك خﻼل السنﺔ  -بالصافي
المدفوع خﻼل السنﺔ
ينزل  :مواد مشطوبﺔ *
رﺻيد نهايﺔ السنﺔ
*

٢٠١٨
دينـــــــــــــــار
٢٠٫٦٣٨٫٣٤٣
٤٫٢٧٢٫١٠٦
)(٦٫٠٣٣٫٠٢٣
١٨٫٨٧٧٫٤٢٦

قامت الشﺮﻛﺔ خﻼل العام  ٢٠١٨بشطب قطع غيار ولوازم لوحدات المصفاة من ضمن مخزون
المواد الﺮاﻛدة و بطيئﺔ الحﺮﻛﺔ التي إنتفت الحاجﺔ إليها والتي تعود لوحدات غيﺮ عاملﺔ في الشﺮﻛﺔ
وذلك بموجب قﺮار مجلس إدارة الشﺮﻛﺔ رقم  ٣٧المتخذ في جلسته رقم  ٢٠١٨/٣المنعقدة بتاريخ
 ١٥نيسان .٢٠١٨
انتهاء العﻼقﺔ مع الحكومﺔ
بموجب قﺮار رئاسﺔ الوزراء رقم  ٧٦٣٣المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ  ٣٠نيسان  ٢٠١٨تم
تكليف وزارة الماليﺔ بمتابعﺔ تنفيذ ورفع ما يتم التوﺻل اليه الى مجلس الوزراء بخصوص قيام
ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ بمعالجﺔ الﺮواسب والماء الموجودة بالخزانات وإتﻼف ما يلزم من
تلك المواد  ،وعلى أن يتم تقييم المواد الﺮاﻛدة بتاريخ  ٣٠نيسان  ٢٠١٨وإحتساب ﻛلفﺔ الﺮواسب
والماء وﻛلف التخلص منها وأن يحول الفائض لوزارة الماليﺔ  ،ونتيجﺔ لﻼتفاق بين الشﺮﻛﺔ
والحكومﺔ ورد ﻛتاب من وزارة الماليﺔ رقم  ٢٨٦٦٩/١٨/٤بتاريخ  ٢٩اب  ٢٠١٩والذي تضمن
موافقﺔ وزارة الماليﺔ على ان تقوم الشﺮﻛﺔ بتنظيف خزاناتها من الﺮواسب والماء مع تحمل
الحكومﺔ لهذه الكلفﺔ وان تقوم الشﺮﻛﺔ بشطب المواد وقطع الغيار واللوازم التي انتفت الحاجﺔ لها
وتحويل الﺮﺻيد الفائض من مخصص المواد الﺮاﻛدة وبطيئﺔ الحﺮﻛﺔ والﺮواسب الى وزارة
الماليﺔ ،وعليه قامت الشﺮﻛﺔ باحالﺔ عطاء لتنظيف خزاناتها و تكليف لجنﺔ مختصﺔ بدراسﺔ
المخزون من قطع الغيار و اللوازم اﻷخﺮى لتحديد المواد و اللوازم التي انتفت الحاجﺔ لها تمهيدا
لشطبها .

 -١١موجودات ماليﺔ بالقيمﺔ العادلﺔ من خﻼل الدخل الشامل
يتكون هذا البند مما يلي :
 ٣١ﻛانــــــــــــــــــــــون اﻷول
٢٠١٨
٢٠١٩
دينـــــــــــــار عدد اﻷسهم دينــــــــــــــار
عدد اﻷسهم
اسهم مدرجﺔ :
ﺷﺮﻛﺔ الكهﺮباء اﻻردنيﺔ
بنك ﺻفوة اﻹسﻼمي
ﺷﺮﻛﺔ البوتاس العﺮبيﺔ
ﺷﺮﻛﺔ مصانع الورق والكﺮتون
الشﺮﻛﺔ العامﺔ للتعدين
ﺷﺮﻛﺔ فلسطين للتنميﺔ واﻻستثمار
الشﺮﻛﺔ المتﺮابطﺔ لﻺستثمار

٧١٣٫١٧٤
٢٥٦٫٥١٦
٤٧٫٣٠٠
٣٣٫٣٠٠
٢٧٫٥٠٠
٢٨٫٠٦٠
١٢٨٫٢٥٩

٨٤٨٫٦٧٧ ٧١٣٫١٧٤
٨٧٠٬٠٧٢
٢٨٧٫٢٩٨ ٢٥٦٫٥١٦
٣٤٨٬٨٦٢
٧٥٧٫٧٤٦ ٤٧٫٣٠٠
٩٦٧٬٢٨٥
٤٫٦٦٢ ٣٣٫٣٠٠
٢٬٩٩٧
٨٢٫٢٢٥ ٢٧٫٥٠٠
٨٢٬٢٢٥
٢٥٫٤٧٨ ٢٨٫٠٦٠
٢١٬٩١٥
١٫٢٨٣ ١٢٨٫٢٥٩
١٬٢٨٣
٢٫٠٠٧٫٣٦٩
٢٬٢٩٤٬٦٣٩

- ٣٨ -

 - ١٢موجودات ضريبية مؤجلة
يتكون هذا البند مما يلي :
للسنة المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
قيمة الموجودات الضريبية

البنود التي نتج عنها موجودات ضريبية مؤجلة :

الـــرصيد فــــي

قيمــة الضريبة

المحول الى قائمة اﻷرباح أو الخسائر

المؤجلة كمـــــا فـــــــــي

رصيد بداية السنة

المضـــافــــــة

المحــــــــررة

نهــاية السنــــة

المــــــــــؤجلة

الموحدة خﻼل السنة  -بالصافي

 ٣١كــانون اﻷول ٢٠١٨

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــار

دينــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــــــــار

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

١٤٫٦٧٨٫٤٧٤

٢٫٦٣١٫١٤٨

)(٣٢٧٫٢٠٠

١٦٫٩٨٢٫٤٢٢

٣٫١٦١٫٠٠٩

٦٤٠٫٥٨٦

٢٫٥٢٠٫٤٢٣

مخصص استبدال اسطوانات غاز

٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٤٫١٨٩٫٨٣١

)(٤٫١٨٩٫٨٣١

٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٨٠٠٫٠٠٠

٥٠٫٠٠٠

٧٥٠٫٠٠٠

مخصص اجازات الموظفين

٢٫٠٣٤٫١٧١

١٧٦٫٩٢٢

-

٢٫٢١١٫٠٩٣

٣٥٣٫٧٧٥

٤٨٫٦٤٩

٣٠٥٫١٢٦

مخصص تعويض نهاية الخدمة

١٨٤٫٣٥٦

٥٢٫٠١٣

-

٢٣٦٫٣٦٩

٣٧٫٨١٩

١٠٫١٦٦

٢٧٫٦٥٣

مخصص المواد الراكدة وبطيئة الحركه و الرواسب

١٨٫٨٧٧٫٤٢٦

١٫١٠٠٫٤١٤

)(١٫٦٨٢٫٣٤٦

١٨٫٢٩٥٫٤٩٤

٢٫٩٢٧٫٢٧٩

٩٥٫٦٦٥

٢٫٨٣١٫٦١٤

مخصص أجور تخزين

٧٫٠٩٠٫٢١٩

٥٫٠٤٩٫٦٠٠

)(٢٫٢٥٠٫٠٠٠

٩٫٨٨٩٫٨١٩

١٫٥٨٢٫٣٧١

٥١٨٫٨٣٨

١٫٠٦٣٫٥٣٣

)(١٫١٧١٫٣٨٨

٧٣٦٫١٩٢

١١٧٫٧٩١

)(١٦٨٫٣٤٦

٦٩٢٫٨٠٨

١٤٥٫٤٩٠

١٤٥٫٤٩٠

٥٤٫٠٤٤٫١٩٧

٩٫١٢٥٫٥٣٤

١٫٣٤١٫٠٤٨

مخصص قضايا والتزامات أخرى
فروقات نتجت عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
) - (١٦شركة تابعه

١٫٩٠٧٫٥٨٠
٤٩٫٧٧٢٫٢٢٦

٦٩٢٫٨٠٨
١٣٫٨٩٢٫٧٣٦

٩٫٦٢٠٫٧٦٥-

٢٨٦٫١٣٧
٧٫٧٨٤٫٤٨٦

 -تم احتساب الموجودات الضريبية المؤجلة للعام  ٢٠١٩بنسبة  %١٦لنشاط التكرير و الغاز و مصنع الزيوت و بنسبة  %٢١لنشاط تسويق المنتجات البترولية وذلك حسب قانون ضريبة الدخل المعدل رقم ).(٢٠١٨/٣٨

 - ٣٩ - ١٣إستثمارات عقارية  -بالصافي
يتكون هذا البند مما يلي :

للسنة المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

أراضــــــــــي

مبانــــــــــى

معدات

المجمـــــــــــوع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

الكلفـــــــــــــــــــة :
رصيد بداية السنة
الرصيد نهاية السنة

٦٢٢٫٠٢٢

٢٦٠٫٥٣١

٩٩٫٩٣٩

٩٨٢٫٤٩٢

٦٢٢٫٠٢٢

٢٦٠٫٥٣١

٩٩٫٩٣٩

٩٨٢٫٤٩٢

اﻻستهﻼك المتراكم :
رصيد بداية السنة
اضافات
الرصيد نهاية السنة
صافي القيمة الدفترية

-

٥٦٫١٧١

٨٧٫٨٨٠

١٤٤٫٠٥١

-

٩٫٥٤٨

٣٫٦٠٧

١٣٫١٥٥

-

٦٥٫٧١٩

٩١٫٤٨٧

١٥٧٫٢٠٦

٦٢٢٫٠٢٢

١٩٤٫٨١٢

٨٫٤٥٢

٨٢٥٫٢٨٦

للسنة المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
الكلفـــــــــــــــــــة :
رصيد بداية السنة
الرصيد نهاية السنة

٦٢٢٫٠٢٢

٢٦٠٫٥٣١

٩٩٫٩٣٩

٩٨٢٫٤٩٢

٦٢٢٫٠٢٢

٢٦٠٫٥٣١

٩٩٫٩٣٩

٩٨٢٫٤٩٢

اﻻستهﻼك المتراكم :
رصيد بداية السنة
اضافات
الرصيد نهاية السنة
صافي القيمة الدفترية
نسبة اﻻستهﻼك السنوية %

-

٤٦٫٦٢٣

٧٩٫٤٨٤

١٢٦٫١٠٧

-

٩٫٥٤٨

٨٫٣٩٦

١٧٫٩٤٤

-

٥٦٫١٧١

٨٧٫٨٨٠

١٤٤٫٠٥١

٦٢٢٫٠٢٢

٢٠٤٫٣٦٠

١٢٫٠٥٩

٨٣٨٫٤٤١

٢

٢٠

 - ٤٠ - ١٤ممتلكات و أراضي ومعدات ومشاريع قي اﻻنجاز
يمثل هذا البند مما يلي :
المجمــــــــــــوع
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-

١٫٩٠٥٫٤٠٤

٢٠٤٫٩٩٩

٣٥١٫٧٠٧

رصيد بداية السنة المعدل

-

٢٠٫٩٤٦٫٢٠٦

٩٣٫٤١٣٫٥٠٧

٣٧٫٢٧٥٫٢٥٩

٥٨٫٨٧٥٫٤٥٤

٢٦٫٥٩٨٫٦٦٥

٣١٫٩١٠٫٠٤٦

٢٨٫٦٦٢٫٠٢٦

٢٫٣٢٥٫٤٠٦

اضافات

-

٣٫٢٩٧٫١٧١

٤٫٩٠٩٫٦٧٦

٢٫٨٦٢٫٦٦٦

٤٫١١٩٫٢٩١

٢٫٠٤٠٫٢٧٣

٧٥٠

٤٫٢٠٨٫٨٢٣

٥٥٣٫٤٨٦

استبعادات

-

رصيد نهاية السنة
فرق تقييم اراضي ناتجة عن عملية تملك شركة تابعة
صافي القيمة الدفترية كما في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
نسبة اﻻستهﻼك السنوية %
*

-

-

-

-

٢٤٫٢٤٣٫٣٧٧

٢٣٧٫٣٠٨

-

-

-

٩٨٫٣٢٣٫١٨٣
-

٥٥٫٨٥٦٫١٠٩

٤١٫٥٩٠٫٤٣٣

-

١٠-٢

٥٨٨٫٩٩٤

-

٤٠٫١٣٧٫٩٢٥
-

٧٠١٫٦٩٨
٣٥

٦٢٫٩٩٤٫٧٤٥

٢٨٫٦٣٢٫٨٨٠

-

١٠

)(٤٤٥٫١٦٨

٣١٫٩١٠٫٧٩٦

-

٢٠٫٧٦٠٫١٠٨

٣٥

-

)(٦٫٠٥٨

-

٤٫١٢١٫٥١٠

-

-

٧٫٢٣١٫٨١٣
٢٠

٣٢٫٤٢٥٫٦٨١
-

١
٢٠

)(٥١٩
٢٫٨٧٨٫٣٧٣
-

١٣٫١٣٩٫٣٠١

١٫٣٣٩٫٤٣١

١٥

٢٠-٥

-

٢٫٣٨١٫٧٣١-

٢٦٫٨٨٣
-

٢٫٢٢٣٫٩١٤

٢٦٫٨٨٣
٢٠

-

١٣٫٧٢١٫٣٧٦

-

-

)(١٨٫٢٠٣
١٥٫٩٢٧٫٠٨٧
-

١١١٫٠٠٨
-

-

-

٣٫٠٥١٫١٠٤

٣٫٠٥١٫١٠٤

٦٫٣٥٤٫٦٣٦

-

٣٢٠٫٢٢٠٫٤٧٢

١٫٠٤٤٫٧٢٢

-

٢٥٫٢٦٠٫٧٧٢

٢٥٫٢٦٠٫٧٧٢

-

٤٫٣٢٢٫٥٣٦
٢٠

-

٧٫٣٩٩٫٣٥٨

-

-

٣٫٩١٩٫٧٠٥-

٣٫٩١٩٫٧٠٥٣٢٠٫٢٢٠٫٤٧٢

١١١٫٠٠٨

-

-

يشمل هذا البند أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) (١٦على أصول الشركة الخاص بنشاط التسويق و التي تم استئجارها بموجب عقود تأجير تمويلي حسب المعيار المحاسبي الدولي رقم ) (١٧و التي تم تحويلها من ممتلكات وأراضي و معدات الى موجودات حق اﻻستخدام.

** تتكون إضافات مشاريع قيد اﻹنجاز بشكل أساسي من إنشاء احواض وشبكات انابيب ومشاريع لتحديث محطات لشركة تسويق المنتجات البترولية اﻷردنية )شركة تابعة( .
-

تشمل مشاريع قيد اﻹنجاز موجودات خاصة بنشاط التكرير والغاز بمبلغ  ٣٨٫٤٥٠٫٣٧٠دينار منها مبلغ  ٣٧٫٣٩١٫٥٩٦دينار خاص بمشروع التوسعة الرابعة تم دفعها من اﻹحتياطي المرصود لهذه الغاية  ،كما تشمل مبلغ  ١٫٤٣٤٫٥٠٩دينار خاص بشركة تسويق المنتجات البترولية ﻻنشاء محطات كما في  ٣١كانون اﻷول .٢٠١٩

-

تشمل الممتلكات والمعدات على موجودات مستهلكة بالكامل قيمتها  ٢٩٤٫٩٤٧٫٦٨٤دينار كما في  ٣١كانون اﻷول  ٢٧٢٫٤٥٤٫٦٦٣) ٢٠١٩دينار كما في  ٣١كانون اﻻول .(٢٠١٨

٣٤٥٫٠١١٫٢٩٦

-

٢٫٦١٧٫٨١٨

٢٠

)(٤٦٩٫٩٤٨

٣٥

-

٢٥٫٩٤٤٫١٥٣
-

٩٥٫٨٢٤٫٦٤٩

)(٤٦٩٫٩٤٨
٣٤٥٫٠١١٫٢٩٦
٢٣٧٫٣٠٨
١٧٧٫٦٢٤٫٩١١

 - ٤١١٥

موجودات غيﺮ ملموسﺔ – بالصافي
يتكون هذا البند مما يلي :

رخصﺔ ﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ *
ﺷهﺮة
عقود تأجيﺮ تشغيلي
اتفاقيﺔ الﺮخصﺔ  -اﻻسم التجاري
رخص محطات مستملكﺔ
ينزل  :اﻹطفاء المتﺮاﻛم **
*

 ٣١ﻛانــــــــــــــــــــــــــــــــون اﻷول
٢٠١٨
٢٠١٩
دينـــــــــــــار
دينـــــــــــــار
٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٦٫٤١٠٫٣٨٠
٩٫٩٦٠٫٣١٤
١٫٧٦٨٫٢٦٧
١٬٦٦٤٬١٦٤
٣٩٣٫٨١٢
٤٤٤٬٠٠٩
٤٫٧١٣٫٨٢٣
١٬٢١٧٬٧٩٥
٤٣٬٢٨٦٬٢٨٢
٤٣٬٢٨٦٬٢٨٢
)(١٧٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٦٬٢٨٦٬٢٨٢
٢٣٬٢٨٦٬٢٨٢

بناء على قﺮار مجلس الوزراء الوارد ف ي ﻛتاب ه رق م  ٢٦٠٤١/١/١١/٥٨ت اريخ  ٣٠أيل ول ٢٠١٢
تم ت الموافق ﺔ عل ى م نح ﺷ ﺮﻛﺔ تس ويق المنتج ات البتﺮولي ﺔ اﻷردني ﺔ – ﺷ ﺮﻛﺔ التابع ﺔ رخص ﺔ
التشغيل وتوزيع المشتقات النفطيﺔ  ،حيث تم تحديد قيمﺔ الﺮخصﺔ بمبلغ  ٣٠ملي ون دين ار وعل ى ان
تق وم الش ﺮﻛﺔ بتس ديد دفع ﺔ أول ى وتس ديد المبل غ المتبق ي عل ى خمس ﺔ اقس اط س نويﺔ متس اويﺔ حي ث
قام ت الش ﺮﻛﺔ بتس ديد القس ط اﻷخي ﺮ م ن الﺮخص ﺔ خ ﻼل الع ام  ، ٢٠١٨وتق وم الشﺮﻛـ ـﺔ بإطف اء
الﺮخصﺔ على فتﺮة عشﺮة اعوام ابتدا ًء من تاريخ مباﺷﺮة الش ﺮﻛﺔ ﻻعماله ا ﻛما ف ي اﻷول م ن اي ار
 ٢٠١٣وذلك وفقا ً للعقد المب ﺮم م ع وزارة الطاق ﺔ والث ﺮوة المعدني ﺔ بت اريخ  ١٩ﺷ باط  ٢٠١٣علم ا ً
بأن العقد قابل للتجديد .
 تتضمن الشهﺮة مبلغ  ٩٦٠٫٠٠٠دينار الناتجه عن تملك ﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ اﻷردنيﺔ)ﺷﺮﻛﺔ تابعﺔ( لحصص في ﺷﺮﻛﺔ محطﺔ النزهﺔ واﻻستقﻼل بنسبﺔ  %٦٠والتي تمثل فﺮق التقييم
حيث تم تحديد القيمﺔ القابلﺔ لﻼستﺮداد للشﺮﻛﺔ والتي تم احتسابها بناء على التدفقات النقديﺔ
المتوقعﺔ للشﺮﻛﺔ والمبنيﺔ على الموازنﺔ التقديﺮيﺔ لعشﺮة سنوات التي تم اقﺮارها من قبل ادارة
الشﺮﻛﺔ وقد تم احتساب التدفقات النقديﺔ المتوقعﺔ لﻼعوام  ٢٠١٥وما بعده باستخدام معدل نمو في
اﻹيﺮادات بنسبﺔ  %٤ونمو في المصاريف بنسبﺔ  %٢٫٥وفي اعتقاد اﻻدارة إن معدل النمو في
اﻹيﺮادات والمصﺮوفات مناسب بالنظﺮ الى طبيعﺔ عمل الشﺮﻛﺔ والنمو في هذا القطاع في اﻻردن
وقد تم استخدام معدل خصم بلغ  %١٠لخصم التدفقات النقديﺔ المتوقعﺔ وبعائد داخلي لﻼستثمار
بنسبﺔ . %١٥

-

قامت الشﺮﻛﺔ التابعﺔ )ﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ اﻷردنيﺔ( المملوﻛﺔ بالكامل من قبل ﺷﺮﻛﺔ
مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ بتاريخ  ٢٦ﻛانون اﻷول  ٢٠١٨بتملك ﻛامل حصص ﺷﺮﻛﺔ هيدرون
للطاقﺔ ذ.م.م حيث نتج عن عمليﺔ الشﺮاء موجودات غيﺮ ملموسﺔ تم احتسابها بشكل نهائي خﻼل
العام  ٢٠١٩من قبل اﻹدارة والمستشارين الماليين للشﺮﻛﺔ وتفاﺻيلها ﻛما يلي:
 ٣١ﻛانـــــون
اﻷول ٢٠١٩
دينـــــــــــــار
٩٬٠٠٠٬٣١٤
ﺷهﺮة
١٬٦٦٤٬١٦٤
عقود تأجيﺮ تشغيلي
٤٤٤٬٠٠٩
اتفاقيﺔ الﺮخصﺔ  -اﻻسم التجاري
١٬٢١٧٬٧٩٥
رخص محطات مستملكﺔ
١٢٫٣٢٦٫٢٨٢
المجموع

** إن الحﺮﻛﺔ الحاﺻلﺔ على اﻻطفاء المت ﺮاﻛم لﺮخص ﺔ ﺷ ﺮﻛﺔ تس ويق المنتج ات البتﺮولي ﺔ اﻷردني ﺔ ﻛان ت
ﻛما يلي :

رﺻيد بدايﺔ السنﺔ
إطفاء الﺮخصﺔ للسنﺔ
رﺻيد نهايﺔ السنﺔ

٢٠١٩
دينـــــــــــــار
١٧٫٠٠٠٫٠٠٠
٣٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٢٠١٨
دينـــــــــــــار
١٤٫٠٠٠٫٠٠٠
٣٫٠٠٠٫٠٠٠
١٧٫٠٠٠٫٠٠٠

 - ٤٢ - ١٦عقود اﻹيجار
يتكون هذا البند مما يلي:
 - ١موجودات حق اﻹستخدام
تتمثل عقود اﻹيجار لدى الشﺮﻛﺔ بأراضي ومب اني ومع دات مس تأجﺮة  ،وتت ﺮاوح م دة اﻹيج ار م ن
سنتين الى  ٢٦سنﺔ وفيما يلي الحﺮﻛﺔ على موجودات حق اﻹستخدام خﻼل العام:
 ٣١ﻛانون اﻷول
٢٠١٩
دينار
الكلفﺔ:
الﺮﺻيد ﻛما في أول ﻛانون الثاني ٢٠١٩
تحويﻼت من ممتلكات وأراضي و معدات – ايضاح )(١٤
الﺮﺻيد في نهايﺔ السنﺔ

٥٣٬١٦٣٬٤٣٧
١٢٬٦٠٦٬٩٧٩
٦٥٫٧٧٠٫٤١٦

)يطﺮح( :اﻹستهﻼك المتﺮاﻛم:
الﺮﺻيد ﻛما في أول ﻛانون الثاني ٢٠١٩
تحويﻼت من ممتلكات وأراضي و معدات – ايضاح )(١٤
إضافات خﻼل السنﺔ
الﺮﺻيد في نهايﺔ السنﺔ

)(١٫٣٣٧٫٠٦٨
)(٣٫٦٣٤٫٦٨٥
)(٤٫٩٧١٫٧٥٣

ﺻافي القيمﺔ الدفتﺮيﺔ ﻛما في  ٣١ﻛانون اﻻول ٢٠١٩

٦٠٫٧٩٨٫٦٦٣

المبالغ التي تم قيدها في قائمﺔ اﻷرباح أو الخسائﺮ الموحدة:

للسنﺔ المنتهيﺔ في
 ٣١ﻛانون اﻷول
٢٠١٩
دينـــــــــــــار
٣٫٦٣٤٫٦٨٥
١٬٠٣١٬٠٣١
٤٬٦٦٥٬٧١٦

إستهﻼك حق إستخدام الموجودات
مصﺮوف فوائد التزامات تأجيﺮ
 - ٢إلتزامات عقود اﻹيجار:

الﺮﺻيد ﻛما في أول ﻛانون الثاني ٢٠١٩
يضاف  :الفائدة خﻼل السنﺔ
يطﺮح  :المدفوع خﻼل السنﺔ
الﺮﺻيد ﻛما في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٩

تحليل إستحقاق التزامات عقود اﻹيجار:
إلتزامات عقود اﻹيجار – الجزء المتداول
إلتزامات عقود اﻹيجار – الجزء غيﺮ المتداول

للسنــﺔ المنتهيـﺔ فــي
 ٣١ﻛانون اﻷول
٢٠١٩
دينــــــــــــــــــار
٥٨٬٣٧٥٬٨٥٨
١٬٠٣١٬٠٣١
)(٣٬٧٨٤٬٥٧٢
٥٥٫٦٢٢٫٣١٧
ﻛما في  ٣١ﻛانون
اﻷول ٢٠١٩
دينــــــــــــــــــار
٤٫٥٣٧٫١٧٥
٥١٬٠٨٥٬١٤٢
٥٥٫٦٢٢٫٣١٧

 - ٤٣ -١٧بنوك دائنﺔ
يتكون هذا البند من حسابات جاريﺔ مدينﺔ ممنوحﺔ من عدة بنوك محليﺔ لتمويل نشاط الشﺮﻛﺔ بسعﺮ
فائدة وعائد مﺮابحﺔ سنوي يتﺮاوح بين  %٢٫٧٥الى  %٧خﻼل العام  ٢٠١٩وبكفالﺔ الشﺮﻛﺔ
اﻻعتباريﺔ بحيث يشمل هذا البند مبلغ  ٤٣١٬٤٩٣٬٠٥١دينار خاص بنشاط التكﺮيﺮ والغاز ومبلغ
 ٤٠٬٥٤٨٬٩٤٩دينار خاص بشﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ اﻷردنيﺔ ﻛما في  ٣١ﻛانون اﻷول
.٢٠١٩
 - ١٨دائنون وأرﺻدة دائنﺔ أخﺮى
يتكون هذا البند مما يلي :

أمانات فﺮوقات تسعيﺮ المشتقات والفوائض )أ(
أمانات ضﺮيبﺔ المبيعات الخاﺻﺔ على المشتقات النفطيﺔ )ب(
أمانات انشاء خزانات بديلﺔ )ج(
موردون والتزامات لقاء مشتﺮيات لوازم و خدمات و أخﺮى
مخصصات ﻻستبدال اسطوانات الغاز )د(
رسوم طوابع واردات محﺮوقات محﺮر و رسوم وقود
الطائﺮات وبدل المخزون اﻻستﺮاتيجي ودعم خزينﺔ )هـ(
مخصص تعويضات إﺻابات العمل
مخصص قضايا )ايضاح  -٣١ب(
دفعات مقدمﺔ من العمﻼء )و(
امانات المساهمين
دائنون مختلفون وارﺻدة دائنﺔ اخﺮى
محتجزات مقتطعﺔ من المتعهدين
مخصص إجازات الموظفين
فﺮوقات تسعيﺮ إستيﺮاد ﺷﺮﻛات تابعﺔ )ز(
مخصص أجور تخزين )ح(
مبالغ محتجزة لقاء تملك ﺷﺮﻛﺔ تابعﺔ )ط(
أمانات خصم ﺷﺮﻛﺔ عاليﺔ  -الخطوط الجوي ﺔ الملكي ﺔ اﻷردني ﺔ
)ايضاح  - ٩ج(
أمانات فوائد ﺷﺮﻛﺔ عالي ﺔ  -الخط وط الجوي ﺔ الملكي ﺔ اﻷردني ﺔ
)ايضاح  - ٩ج(
أمانات ﺷﺮﻛﺔ عاليﺔ  -الخطوط الجويﺔ الملكيﺔ اﻷردنيﺔ )ي(

 ٣١ﻛانــــــــــــــــــــــــون اﻻول
٢٠١٨
٢٠١٩
دينــــــــــــــــــار
دينــــــــــــــــــار
٥٠٫١٦٧٫٦٣٣
٤٥٫٤٢٠٫٣٢٢
١٢٫٠٨٣٫٩١٤
٤٦٫٦٠٢٫٨٦٢
٩٣٫٥٠٠٫١٠٣
٩٣٫٥٠٠٫١٠٣
١٠١٫٨٠٩٫٧٩٦
١٤٤٫٣٤٧٫٣٠٧
٥٫٠٠٠٫٠٠٠
٥٫٠٠٠٫٠٠٠
٤٨٫٦٠٩٫٩٦٦
٣٫٢٣٤٫٨٨٦
٧٣٦٫١٩٢
٦٫٧٢٦٫٤٩٠
١١٫٤٨٦٫٩٠١
١٧٫٢٨٤٫٣٣٣
٩٢٩٫٤٧١
٢٫٢١١٫٠٩٣
٩٫٦٣٥٫٣٩٤
٩٫٨٨٩٫٨١٩
١٫٠٠٠٫٠٠٠

٣٦٫٠٥٠٫٧٨٩
٣٫٧٢٦٫٥٩٤
١٫٩٠٧٫٥٨٠
٧٫٩٨٢٫٥٥٣
١٠٫٠٣٧٫٢٩٦
١٢٫٠٩٢٫٠٧٢
٩٢٨٫٩٧٥
٢٫٠٣٤٫١٧١
٨٫٨٧٠٫٠٢٤
٧٫٠٩٠٫٢١٩
١٫٠٠٠٫٠٠٠

-

٢١٫٤٢٠٫٠١٥

١١٫٢٥٣٫٢٣٥
٤٥٧٫٨٦٨٫٣٧٤

٢٫٨٨٤٫٥٣٣
٣٧٨٫٥٨٦٫٢٦٧

أ-

يشمل هذا البند قيمﺔ اﻷمانات الناتجﺔ ع ن ف ﺮق تس عيﺮ المش تقات النفطي ﺔ ب ين اجم الي الكلف ﺔ ﺷ املﺔ
الض ﺮائب والﺮس وم واج ور النق ل وس عﺮ البي ع الفعل ي وفﺮوق ات تقﺮي ب الكس ور بموج ب نش ﺮة
اس عار بي ع المش تقات النفطي ﺔ  IPPوالس عﺮ المعل ن اعتب ارا ً م ن  ٢آذار  ٢٠٠٨وال ذي ت م إعتب اره
ح ق للحكوم ﺔ بموج ب ﻛت اب وزارة الطاق ﺔ والث ﺮوة المعدني ﺔ رق م  ٧١٩/١/٤/٩ت اريخ  ١٦ﺷ باط
 ٢٠٠٩وﻛت اب وزارة المالي ﺔ رق م  ٩٩٥٢/٤/١٨ت اريخ  ٢٩نيس ان  ٢٠٠٩وال ذي أل زم الش ﺮﻛﺔ
بموجب ه وإعتب ارا ً م ن ﺷ هﺮ آذار  ٢٠٠٨بقي د حص يلﺔ ه ذه الفﺮوق ات لص الح وزارة المالي ﺔ  ،ﻛم ا
وقامت الحكومﺔ بالمطالبﺔ بفﺮوقات تسعيﺮ المش تقات النفطيﺔ إعتب ارا ً م ن  ١٤ﻛ انون اﻷول ٢٠٠٨
وذلك بموجب ق ﺮار لجن ﺔ تس عيﺮ المش تقات النفطي ﺔ ف ي إجتماعه ا المنعق د بت اريخ  ١٣ﻛ انون اﻷول
 ٢٠٠٨على أن يتم قيد حص يلﺔ ف ائض الس عﺮ ﻛأمان ات ف ي جان ب المطلوب ات ض من الق وائم المالي ﺔ
الموحدة للشﺮﻛﺔ.

-

بلغ ت قيم ﺔ أمان ات فﺮوق ات تس عيﺮ المش تقات و الف وائض  ٤٤٫١٣٤٫٣٠٩دين ار خ اص بنش اط
التكﺮيﺮ والغاز ومبلغ  ١٬٢٨٦٬٠١٣دينار خاص بش ﺮﻛﺔ تس ويق المنتج ات البتﺮولي ﺔ اﻷردني ﺔ ﻛم ا
في  ٣١ﻛانون اﻷول .٢٠١٩

 - ٤٤-

إن الحﺮﻛﺔ الحاﺻلﺔ على أمانات فﺮوقات تسعيﺮ المشتقات والفوائض ﻛانت ﻛما يلي :

رﺻيد بدايﺔ السنﺔ
المضاف خﻼل السنﺔ
المسدد خﻼل السنﺔ
رﺻيد نهايﺔ السنﺔ

٢٠١٩
دينــــــــــــــــــــار
٥٠٫١٦٧٫٦٣٣
٤٫٤٦٨٫٧٦٠
)(٩٫٢١٦٫٠٧١
٤٥٫٤٢٠٫٣٢٢

٢٠١٨
دينـــــــــــــــــــار
٤٦٫٧٧٥٫٨٩٣
٣٫٣٩١٫٧٤٠
٥٠٫١٦٧٫٦٣٣

ب  -تم خﻼل العام  ٢٠١٠تضمين آليات التسعيﺮ للمشتقات النفطيﺔ وفقا ً لﻸسعار العالميﺔ ضﺮيبﺔ
مبيعات خاﺻﺔ على المشتقات النفطيﺔ بمقدار  %٦من سعﺮ باب المصفاة بإستثناء زيت الوقود
واﻷفتور واﻷفكاز  ،ﻛما تم رفع نسبﺔ ضﺮيبﺔ المبيعات الخاﺻﺔ على البنزين بنوعيه ﻛما ورد في
ﻛتاب آليﺔ تسعيﺮ المشتقات النفطيﺔ بتاريخ  ١٨أيلول  ٢٠١٠لتصبح نسبتها ما بين  %١٨و، %٢٤
و بموجب النظام رقم  ٣لسنﺔ  ٢٠١٨نظام معدل لنظام الضﺮيبﺔ الخاﺻﺔ تم رفع نسبﺔ الضﺮيبﺔ
الخاﺻﺔ على مادة البنزين  ٩٥لتصبح  %٣٠ورفع نسبﺔ الضﺮيبﺔ العامﺔ على مادة البنزين ٩٠
لتصبح  %١٠إعتبارا ً من تاريخ  ١٥ﻛانون الثاني .٢٠١٨
-

بموجب النظام رقم  ١٠٧لسنﺔ  ٢٠١٩نظام معدل نظام الضﺮيبﺔ الخاﺻﺔ تم دمج الضﺮائب العامﺔ
والخاﺻﺔ والﺮسوم والطوابع الواردة ضمن نشﺮة اسعار بيع المشتقات النفطيﺔ ) (IPPفي بند
الضﺮيبﺔ الخاﺻﺔ وتم تحديدها لكل مادة وفق النظام المذﻛور اعﻼه.

 يشمل هذا البند مبلغ ) (٢٬١٨٩٬٨٦٦دينار خاص بنشاط التكﺮيﺮ والغاز ومبلغ ٤٨٬٧٩٢٬٧٢٨دينار خاص بشﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ اﻷردنيﺔ .
ج  -بموج ب ﻛت اب دول ﺔ رئ يس ال وزراء رق م  ٥٩٣٠/١/١١/٥٨ت اريخ  ٢٤آذار  ، ٢٠١٠ت م إض افﺔ
) (٣٤دينار للط ن لس عﺮ البن زين بنوعي ه ف ي ألي ﺔ تس عيﺮ المش تقات النفطي ﺔ اعتب ارا ً م ن ت اريخ ١٦
نيسان  ٢٠١٠وتحويل هذه المتحصﻼت لحساب خاص لدى ﺷﺮﻛﺔ المصفاة لص الح الحكوم ﺔ ممثل ﺔ
بوزارة الطاقﺔ والثﺮوة المعدنيﺔ لبناء سعات تخزينيﺔ للنفط الخام و/أو مشتقات نفطيﺔ بمع دل ح والي
) (٧٠ألف ط ن ف ي العقب ﺔ وت دفع ل وزارة المالي ﺔ  ،وتوق ف العم ل به ذا البن د إبت دا ًء م ن اول ﻛ انون
اﻷول  ٢٠١٦وفقا ً لنشﺮة اسعار بيع المشتقات النفطيﺔ ).(IPP
-

يمثل هذا البند رﺻيد أمانات انشاء خزانات بديلﺔ مستحقﺔ بالكامل على نشاط التكﺮيﺮحيث قامت
ﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ اﻷردنيﺔ بتسديد ﻛامل المبلغ المستحق عليها خﻼل العام ، ٢٠١٧
علما أنه توقف العمل بهذا البند إعتبارا من أول ﻛانون اﻷول  ٢٠١٦وفقا لنشﺮة أسعار بيع
المشتقات النفطيﺔ ).(IPP

د-

إن الحﺮﻛﺔ الحاﺻلﺔ على مخصص استبدال إسطوانات الغاز ﻛانت ﻛما يلي :

رﺻيد بدايﺔ السنﺔ
يضاف  :المضاف خﻼل السنﺔ *
ينزل  :المحﺮر خﻼل السنﺔ *
رﺻيد نهايﺔ السنﺔ
*

٢٠١٩
دينــــــــــــــــــــار
٥٫٠٠٠٫٠٠٠
٤٫١٨٩٫٨٣١
)(٤٫١٨٩٫٨٣١
٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٢٠١٨
دينــــــــــــــــــــار
١٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٣٫٨٧٣٫٤٠٧
)(٨٫٨٧٣٫٤٠٧
٥٫٠٠٠٫٠٠٠

تم استدراك مبلغ  ٤٬١٨٩٬٨٣١دينار خﻼل العام لمقابلﺔ ﻛلفﺔ ﺷطب إسطوانات الغاز وإﺻﻼحها
وفقا لنشﺮة أسعار بيع المشتقات النفطيﺔ ) (IPPوبواقع  ١٠دنانيﺮ لكل طن غاز مباع  ،ﻛما تم رد
مبلغ  ٤٬١٨٩٬٨٣١دينار  ،ويبلغ عدد إسطوانات الغاز المباعﺔ خﻼل العام حوالي  ٣٣٫٥مليون
أسطوانﺔ.
وافق مجلس إدارة الشﺮﻛﺔ في جلسﺔ رقم  ٢٠١٦/١المنعقده بتاريخ  ٨ﺷباط  ٢٠١٦على عكس ما
قيمته  ١٩٫٣٧٠٫٦١٤دينار للعام  ٢٠١٥وذلك بنا ًء على محضﺮ اﻹجتماع بين الشﺮﻛﺔ ووزارة
الماليﺔ بتاريخ  ١٢ﻛانون اﻷول  ٢٠١٥لتسويﺔ العﻼقﺔ الماليﺔ السابقﺔ حيث تم اﻻتفاق بان تحتفظ
الشﺮﻛﺔ بجزء من قيمﺔ مخصص استبدال إسطوانات الغاز ﻻ يتجاوز  ١٠مليون دينار.

 - ٤٥انتهاء العﻼقﺔ مع الحكومﺔ
بموجب قﺮار مجلس الوزراء رقم ) (٧٦٣٣المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ  ٣٠نيسان ٢٠١٨
تم تكليف وزارة الماليﺔ بمتابعﺔ تنفيذ ورفع ما يتم التوﺻل اليه الى مجلس الوزراء بخصوص قيام
ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ باﻹحتفاظ بمبلغ  ٥مليون دينار ﻛمخصص ﺷطب وإﺻﻼح
وإستبدال إسطوانات الغاز وتحويل مبلغ  ٥مليون دينار المتبقيﺔ لحساب وزارة الماليﺔ  ،وفي حال
تجاوزت القيمﺔ الفعليﺔ لشطب وإﺻﻼح وإستبدال اﻹسطوانات ذلك المبلغ يتم تحويله من وزارة
الماليﺔ من بند أمانات  ،أما إذا ﻛانت القيمﺔ الفعليﺔ أقل يتم تحويل الفﺮق إلى وزارة الماليﺔ وعلى أن
تتم معالجﺔ هذا الموضوع مستقبﻼ من خﻼل اليﺔ التسعيﺮ ،وبناء على ذلك قامت الشﺮﻛﺔ بتحﺮيﺮ
مبلغ  ٥مليون دينار خﻼل الفتﺮة المنتهيﺔ بتاريخ  ٣٠نيسان  ٢٠١٨وعكسها لحساب وزارة الماليﺔ
ووافقت وزارة الماليﺔ على هذا اﻻجﺮاء بموجب ﻛتاب وزارة الماليﺔ رقم  ٢٨٦٦٩/١٨/٤بتاريخ
 ٢٩اب .٢٠١٩
هـ  -يمثل هذا البند رسوم طوابع واردات محﺮوقات محﺮرة ورسوم وقود الطائﺮات وبدل المخزون
اﻻستﺮاتيجي لوزارة الماليﺔ ودعم الخزينﺔ الواردة ضمن تﺮﻛيبﺔ نشﺮة أسعار بيع المحﺮوقات
) (IPPوالخاص بنشاط التكﺮيﺮ والغاز فقط.
-

إن الحﺮﻛﺔ الحاﺻلﺔ على هذا البند ﻛما يلي :
رﺻيد بدايﺔ السنﺔ
المضاف خﻼل السنﺔ
رﺻيد نهايﺔ السنﺔ

و-

٢٠١٨
٢٠١٩
دينــــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــــــار
١٣٫٤٠١٫٢٩٠
٣٦٫٠٥٠٫٧٨٩
٢٢٫٦٤٩٫٤٩٩
١٢٬٥٥٩٬١٧٧
٣٦٫٠٥٠٫٧٨٩
٤٨٬٦٠٩٬٩٦٦

يمثل هذا البند دفعات مقدمﺔ من قبل عمﻼء المحﺮوقات والغاز لقاء ﺷﺮاء مشتقات نفطيﺔ .

ز  -يمثل هذا البند فﺮوقات تسعيﺮ إستيﺮاد ما بين ﻛلفﺔ المشتقات النفطيﺔ المستوردة خﻼل اﻷعوام
 ٢٠١٧و  ٢٠١٨و  ٢٠١٩واﻷسعار الواردة ضمن نشﺮة أسعار بيع المشتقات النفطيﺔ )(IPP
لمستوردات ﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ اﻷردنيﺔ )ﺷﺮﻛﺔ تابعﺔ( من المشتقات النفطيﺔ
الجاهزة  ،حيث قامت الشﺮﻛﺔ بقيد الفﺮق ما بين ﻛلفﺔ اﻻستيﺮاد الفعليﺔ المتكبدة وسعﺮ باب
المصفاة الوارد في نشﺮة أسعار بيع المشتقات النفطيﺔ ) (IPPفي بند فﺮوقات تسعيﺮ اﻻستيﺮاد
ضمن بند دائنون وأرﺻدة دائنﺔ أخﺮى لعدم تأﻛد الشﺮﻛﺔ فيما اذا ﻛانت ﻛحق للشﺮﻛﺔ أو لوزارة
الماليﺔ .
ح  -قامت الش ﺮﻛﺔ بﺮﺻ د مخص ص أج ور تخ زين لمقابل ﺔ مطالب ﺔ الش ﺮﻛﺔ اللوجس تيﺔ بموج ب ﻛتابه ا
رقم  ٢٠١٨/٦٤/١تاريخ  ٣نيسان  ٢٠١٨حي ث قام ت الش ﺮﻛﺔ اللوجس تيﺔ بمطالب ﺔ أج ور تخ زين
ع ن م ادتي زي ت الوق ود  %٣٫٥و  %١بواق ع  ٣٫٥دين ار لك ل ط ن مخ زن اعتب ارا م ن ٢٥
أي ار ،٢٠١٧اعتﺮض ت ﺷ ﺮﻛﺔ مص فاة البت ﺮول اﻷردني ﺔ عل ى ه ذه المطالب ﺔ و بن اء عل ى ه ذا
اﻻعتﺮاض ورد ﻛتاب م ن هيئ ﺔ تنظ يم قط اع الطاق ﺔ و المع ادن رق م  ٤٠٨/٢٠/٢ت اريخ  ٣ﻛ انون
الث اني  ، ٢٠١٩حي ث ح دد أج ور التخ زين بواق ع  ٢دين ار ﺷ هﺮيا ب دﻻ م ن  ٣٫٥دين ار لك ل ط ن
مخ زن بش كل مب دئي ،عل ى أن ي تم دراس ﺔ تحدي د اﻷج ور م ن قب ل هيئ ﺔ تنظ يم قط اع الطاق ﺔ و
المعادن خﻼل النصف اﻷول من العام  ،٢٠١٩وعلى أن يعاد دراسﺔ المطالبﺔ م ن ت اريخ  ٢٥أي ار
 ٢٠١٧ولغايﺔ انتهاء العﻼقﺔ الماليﺔ ب ين الش ﺮﻛﺔ و الحكوم ﺔ و م ا ل ذلك أث ﺮ عل ى الحكوم ﺔ  ،علم ا
ان هيئﺔ تنظيم قطاع الطاقﺔ والثﺮوة المعدني ﺔ ل م تح دد اﻻج ور بش كل نه ائي حت ى تاريخ ه ،ﻛم ا ان
ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول مازالت تعتﺮض عل ى احتس اب أج ور تخ زين عل ى م ادة زي ت الوق ود %١
حيث أن هذه المادة تم استيﺮادها بناء على طلب ﺷﺮﻛات الكهﺮباء والتوليد لتغطيﺔ العج ز الحاﺻ ل
لدى ﺷﺮﻛﺔ الكهﺮباء الوطنيﺔ في ظل انقطاع الغاز المصﺮي لس د احتياج ات الس وق المحل ي  ،وأن
الش ﺮﻛﺔ ملتزم ﺔ فق ط ب دفع أج ور تخ زين عل ى م ادة زي ت الوق ود  %٣٫٥اعتب ارا م ن أول أي ار
 ٢٠١٨تاريخ انتهاء العﻼقﺔ مع الحكومﺔ.

 - ٤٦إن الحﺮﻛﺔ الحاﺻلﺔ على هذا البند ﻛما يلي :

-

رﺻيد بدايﺔ السنﺔ
المضاف خﻼل السنﺔ
المدفوع خﻼل السنﺔ
رﺻيد نهايﺔ السنﺔ

٢٠١٩
دينــــــــــــــــــــار
٧٫٠٩٠٫٢١٩
٥٬٠٤٩٬٦٠٠
)(٢٬٢٥٠٬٠٠٠
٩٬٨٨٩٬٨١٩

٢٠١٨
دينــــــــــــــــــــار
٨٫٠٩٠٫٢١٩
)(١٫٠٠٠٫٠٠٠
٧٫٠٩٠٫٢١٩

ط  -يمثل هذا البند المبلغ الذي تم احتجازه من قبل ﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ لمواجهﺔ أيﺔ
التزامات مستقبليﺔ ممكن أن تطﺮأ على ﺷﺮﻛﺔ هيدرون للطاقﺔ ذ.م.م و ذلك وفقا لﻼتفاقيﺔ المبﺮمﺔ
بين الطﺮفين.
ي-

بناء على اﻻتفاقيﺔ المبﺮمﺔ بين ﺷ ﺮﻛﺔ مص فاة البت ﺮول اﻷردني ﺔ و ﺷ ﺮﻛﺔ عالي ﺔ – الخط وط الجوي ﺔ
الملكيﺔ اﻷردني ﺔ الموقع ﺔ بت اريخ  ٢٦تش ﺮين الث اني  ، ٢٠١٩و بع د أن ت م مطابق ﺔ جمي ع اﻷرﺻدة
ب ين الش ﺮﻛتين ،ت م اﻻتف اق عل ى اج ﺮاء مقاﺻ ﺔ ب ين رﺻ يد الذم ﺔ المس تحقﺔ عل ى ﺷ ﺮﻛﺔ عالي ﺔ –
الخطوط الجويﺔ الملكي ﺔ اﻷردني ﺔ الخاﺻ ﺔ بنش اط التكﺮي ﺮ و الغ از و ب ين أرﺻ دة أمان ات خص م و
أرﺻ دة أمان ات فوائ د ﺷ ﺮﻛﺔ عالي ﺔ – الخط وط الجوي ﺔ الملكي ﺔ اﻷردني ﺔ  ،حي ث ن تج ع ن عملي ﺔ
المقاﺻ ﺔ ذم ﺔ دائن ﺔ ف ي س جﻼت الش ﺮﻛﺔ الخاﺻ ﺔ بنش اط التكﺮي ﺮ و الغ از لص الح ﺷ ﺮﻛﺔ عالي ﺔ –
الخطوط الجويﺔ الملكيﺔ اﻷردنيﺔ بمبلغ  ١١٬٢٥٣٬٢٣٥دينار.

 - ١٩مخصص ضﺮيبﺔ الدخل
إن الحﺮﻛﺔ الحاﺻلﺔ على مخصص ضﺮيبﺔ الدخل هي ﻛما يلي :

الﺮﺻيد في بدايﺔ السنﺔ
يضاف  :مصﺮوف ضﺮيبﺔ الدخل للسنﺔ
ينزل  :ضﺮيبﺔ دخل مدفوعﺔ
الﺮﺻيد في نهايﺔ السنﺔ

٢٠١٩
دينــــــــــــــــــــار
٥٫٢٣١٫٥٧٤
٩٫٢٩٣٫٣٢١
)(٦٫٨٧٨٫٠٩٠
٧٫٦٤٦٫٨٠٥

٢٠١٨
دينــــــــــــــــــــار
٤٫٨٧٠٫٠٢٨
٦٫٣١١٫٢١٩
)(٥٫٩٤٩٫٦٧٣
٥٫٢٣١٫٥٧٤

يمثل مصﺮوف ضﺮيبﺔ الدخل للسنﺔ الظاهﺮ في قائمﺔ اﻷرباح أو الخسائﺮالموحدة ما يلي :
٢٠١٩
دينــــــــــــــــــــار
٩٫٢٩٣٫٣٢١
ضﺮيبﺔ دخل للسنﺔ
أثﺮ الموجودات الضﺮيبيﺔ المؤجلﺔ للسنﺔ – ايضاح )(١٫٣٤١٫٠٤٨) (١٢
٧٫٩٥٢٫٢٧٣
-

٢٠١٨
دينــــــــــــــــــــار
٦٫٣١١٫٢١٩
)(٤٩٠٫٨٧١
٥٫٨٢٠٫٣٤٨

حصلت الشﺮﻛﺔ عل ى تس ويﺔ نهائي ﺔ وقطعيﺔ م ن دائ ﺮة ض ﺮيبﺔ ال دخل والمبيع ات حت ى نهاي ﺔ الع ام
 ، ٢٠١٤وتم تقديﺮ ملف الشﺮﻛﺔ و تسديد اﻷرﺻدة المستحقﺔ لعام  ، ٢٠١٥ﻛما وتم تق ديم ﻛش وفات
التقديﺮ الذاتي لﻸعوام  ٢٠١٦و  ٢٠١٧و  ٢٠١٨وتس ديد الض ﺮيبﺔ المعلن ﺔ وقام ت ض ﺮيبﺔ ال دخل
والمبيع ات بت دقيق الحس ابات ول م تص در قﺮاره ا النه ائي بع د  ،ﻛم ا ت م احتس اب ودف ع مص ﺮوف
الض ﺮيبﺔ للش ﺮﻛﺔ للع ام  ٢٠١٩وتق ديم اﻻق ﺮار الض ﺮيبي للع ام  ٢٠١٩وت م احتس اب مص ﺮوف
الضﺮيبﺔ للعام  ٢٠١٩وفقا ً ﻻحكام قانون ض ﺮيبﺔ ال دخل اﻷردن ي  ،ه ذا وب ﺮأي اﻹدارة والمستش ار
الض ﺮيبي للش ﺮﻛﺔ ف إن المخصص ات الم أخوذة ف ي الق وائم المالي ﺔ الموح دة ﻛافي ﺔ ﻷغ ﺮاض
اﻻلتزامات الضﺮيبيﺔ.

 - ٤٧-

حصلت ﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮولي ﺔ اﻷردني ﺔ )ﺷ ﺮﻛﺔ تابع ﺔ( عل ى تس ويﺔ نهائي ﺔ وقطعي ﺔ م ن
دائﺮة ضﺮيبﺔ الدخل والمبيعات حتى نهايﺔ العام  ٢٠١٥وت م تق ديم ﻛش وفات التق ديﺮ ال ذاتي لﻸع وام
 ٢٠١٦و  ٢٠١٧و  ٢٠١٨وتس ديد الض ﺮيبﺔ المعلن ﺔ وقام ت ض ﺮيبﺔ ال دخل و المبيع ات بت دقيق
الحسابات ولم تصدر قﺮارها النهائي بعد  ،ﻛما تم احتساب ودف ع مص ﺮوف الض ﺮيبﺔ للش ﺮﻛﺔ للع ام
 ٢٠١٩وتقديم اﻻقﺮار الضﺮيبي للع ام  ٢٠١٩وت م احتس اب مص ﺮوف الض ﺮيبﺔ للع ام  ٢٠١٩وفق ا ً
ﻻحك ام ق انون ض ﺮيبﺔ ال دخل اﻷردن ي  ،ه ذا وب ﺮأي اﻹدارة والمستش ار الض ﺮيبي للش ﺮﻛﺔ ف إن
المخصصات المأخوذة في القوائم الماليﺔ الموحدة ﻛافيﺔ ﻷغﺮاض اﻻلتزامات الضﺮيبيﺔ.

-

ت م تق ديم اﻹق ﺮارات الض ﺮيبيﺔ للش ﺮﻛات التابع ﺔ لش ﺮﻛﺔ تس ويق المنتج ات البتﺮولي ﺔ اﻷردني ﺔ حت ى
العام  ٢٠١٨حسب اﻻﺻول ودفع المبالغ المعلن ﺔ  ،ﻛم ا ت م احتس اب مص ﺮوف الض ﺮيبﺔ للش ﺮﻛات
التابعﺔ لشﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮولي ﺔ اﻷردني ﺔ للع ام  ٢٠١٩وفق ا ً ﻻحك ام ق انون ض ﺮيبﺔ ال دخل
اﻷردني  ،هذا وبﺮأي اﻹدارة والمستشار الضﺮيبي للشﺮﻛﺔ ف إن المخصص ات الم أخوذة ف ي الق وائم
الماليﺔ الموحدة ﻛافيﺔ ﻷغﺮاض اﻻلتزامات الضﺮيبيﺔ.

-

قامت دائﺮة ضﺮيبﺔ الدخل والمبيعات بالتقديﺮ الضﺮيبي النهائي والقطعي لﻸعوام  ٢٠١١و٢٠١٢
و ٢٠١٣وأبلغت الشﺮﻛﺔ بتاريخ  ١٠أيار  ٢٠١٥نتيجﺔ التدقيق الضﺮيبي للشﺮﻛﺔ حيث فﺮضت
ضﺮائب أضافيﺔ بقيمﺔ  ١٥٫٦١٨٫٢٠٥دينار ،وقامت الشﺮﻛﺔ بمخاطبﺔ رئاسﺔ الوزراء وطلب
إعفائها من قيمﺔ فﺮق ضﺮيبﺔ الدخل والتعويض القانوني والغﺮامات ﻷن هذه المبالغ نتجت عن
إقتﺮاض الشﺮﻛﺔ لمبالغ تزيد عن نسب مبالغ اﻹقتﺮاض الى رأس مال الشﺮﻛﺔ وفقا ً لقانون ضﺮيبﺔ
الدخل والمبيعات وان سبب اﻹقتﺮاض هو لتأمين إحتياجات ﺷﺮﻛات توليد الكهﺮباء بمادتي الديزل
وزيت الوقود في ظل إنقطاع مادة الغاز المصﺮي ،قﺮر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
 ٣ﻛانون الثاني  ٢٠١٦الموافقﺔ على إعفاء ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ المساهمﺔ المحدودة من
قيمﺔ فﺮق ضﺮيبﺔ الدخل والتعويض القانوني والغﺮامات عن اﻷعوام  ٢٠١١و ٢٠١٢و،٢٠١٣
وبنا ًء عليه قامت الشﺮﻛﺔ بأخذ مخصص لفﺮوقات الضﺮيبﺔ للعام  ٢٠١٤فقط وذلك لعدم ﺷموله
بقﺮار اﻻعفاء بقيمﺔ  ٥٫٤٢٢٫٦٨٣دينار وأخذ مخصص للتعويض القانوني للعام  ٢٠١٤بقيمﺔ
 ٤٫٣٣٨٫١٤٦دينار وأخذ مخصص تأخيﺮ سداد بواقع  ٤باﻷلف بمبلغ  ١٫٨٩٧٫٩٣٩دينار
لمواجهﺔ اﻹلتزامات الضﺮيبيﺔ المستقبليﺔ لحين قيام دائﺮة ضﺮيبﺔ الدخل والمبيعات بمﺮاجعﺔ
سجﻼت الشﺮﻛﺔ للعام  ، ٢٠١٤وقامت دائﺮة ضﺮيبﺔ الدخل والمبيعات بالتقديﺮ الضﺮيبي النهائي
والقطعي للعام  ٢٠١٤وأبلغت الشﺮﻛﺔ بتاريخ  ٢تموز  ٢٠١٧نتيجﺔ التدقيق الضﺮيبي للشﺮﻛﺔ
حيث فﺮضت ضﺮائب أضافيﺔ بقيمﺔ  ٧٫٨٣٨٫٥٧٨دينار وفﺮضت مبلغ  ٦٫٢٧٠٫٨٦٦دينار
ﻛتعويض قانوني على فﺮوقات الضﺮيبﺔ على المبلغ اعﻼه وبنا ًء على ذلك قامت الشﺮﻛﺔ بزيادة
مخصص فﺮوقات الضﺮيبﺔ ليصبح  ٧٫٨٣٨٫٥٧٨دينار وزيادة مخصص التعويض القانوني
ليصبح  ٦٫٢٧٠٫٨٦٦دينار وزيادة مخصص تأخيﺮ سداد بواقع  ٤باﻷلف ليصبح ٢٫٧٤٣٫٥٠٢
دينار للفتﺮة المنتهيﺔ في  ٣٠أيلول  ٢٠١٧وقامت الشﺮﻛﺔ بتقديم إعتﺮاض لدى دائﺮة ضﺮيبﺔ
الدخل والمبيعات ﻷن هذه المبالغ نتجت عن إقتﺮاض الشﺮﻛﺔ لمبالغ تزيد عن نسب مبالغ
اﻹقتﺮاض الى رأس مال الشﺮﻛﺔ وفقا ً لقانون ضﺮيبﺔ الدخل والمبيعات وان سبب اﻹقتﺮاض هو
لتأمين إحتياجات ﺷﺮﻛات توليد الكهﺮباء بمادتي الديزل وزيت الوقود في ظل إنقطاع مادة الغاز
المصﺮي.
ﺻدر القﺮار النهائي والقطعي بتاريخ  ٦تشﺮين الثاني  ٢٠١٧بموجب ﺻك تبليغ وزارة الماليﺔ /
دائﺮة ضﺮيبﺔ الدخل والمبيعات يتضمن تخفيض مبلغ فﺮوقات الضﺮيبﺔ ليصبح ٦٫٥٣١٫٦٨٧
دينار وتخفيض مبلغ التعويض القانوني ليصبح  ٢٥٠٫٣١١دينار وقامت الشﺮﻛﺔ بتسديد المبالغ
بموجب ﺻك التبليغ و دفع غﺮامﺔ تأخيﺮ السداد بواقع  ٤باﻷلف بمبلغ  ٢٫٢٨٦٫٠٩٠دينار وقيد
الفﺮق ﻛإيﺮاد لصالح الحكومﺔ بمبلغ  ٢٫٥٩٠٫٦٨٠دينار في قائمﺔ اﻻرباح أو الخسائﺮ الموحدة
للسنﺔ المنتهيﺔ في  ٣١ﻛانون اﻷول .٢٠١٧

-

بلغت نسبﺔ ضﺮيبﺔ الدخل القانوني ﺔ عل ى نش اط التكﺮي ﺮ والغ از ومصنع الزي وت  ⁒١٥يض اف له ا
مس اهمﺔ وطني ﺔ بنس بﺔ  ⁒١أم ا بخص وص ﺷ ﺮﻛﺔ تس ويق المنتج ات البتﺮولي ﺔ اﻷردني ﺔ وﺷ ﺮﻛاتها
التابعﺔ فهي  ⁒٢٠يضاف لها مساهمﺔ وطنيﺔ بنسبﺔ .⁒١

 - ٤٨ - ٢٠رأس المال واﻹحتياطيات
أ  -رأس المال
وافقت الهيئﺔ العامﺔ في إجتماعه ا غي ﺮ الع ادي المنعق د بت اريخ  ٢٩نيس ان  ٢٠١٥عل ى زي ادة رأس
مال الش ﺮﻛﺔ ليص بح  ٧٥ملي ون دين ار م ن خ ﻼل رس ملﺔ  ١٢/٥ملي ون دين ار م ن اﻷرب اح الم دورة
وتوزيعها ﻛأسهم مجانيﺔ بنسبﺔ  ، %٢٠ﻛما وافقت الهيئﺔ العام ﺔ ف ي اجتماعه ا غي ﺮ الع ادي المنعق د
بت اريخ  ٢٨نيس ان  ٢٠١٦عل ى زي ادة رأس م ال الش ﺮﻛﺔ ع ن طﺮي ق رس ملﺔ  ٢٥ملي ون دين ار
وتوزيعها على المساهمين ليصبح رأس مال الش ﺮﻛﺔ المص ﺮح ب ه والم دفوع  ١٠٠ملي ون دين ار ﻛم ا
في  ٣١ﻛانون اﻷول .٢٠١٩
ب  -إحتياطي إجباري
بموجب قانون الشﺮﻛات اﻷردني رقم ) (٣٤لسنﺔ  ، ٢٠١٧يخصص ما نسبته  %١٠من اﻻرباح
السنويﺔ الصافيﺔ لحساب اﻻحتياطي اﻻجباري وﻻ يجوز وقف هذا اﻻقتطاع قبل ان يبلغ مجموع
المبالغ المتجمعﺔ لهذا الحساب ما يعادل ربع رأسمال الشﺮﻛﺔ المصﺮح به  ،اﻻ انه وبموافقﺔ الهيئﺔ
العامﺔ باجتماعها العادي المنعقد بتاريخ  ٣٠نيسان  ، ٢٠١٨تقﺮر وقف إقتطاع اﻹحتياطي
اﻹجباري للشﺮﻛﺔ و اﻹستمﺮار بإقتطاع ما نسبته  %١٠من اﻷرباح السنويﺔ الصافيﺔ الخاﺻﺔ
بأنشطﺔ الشﺮﻛات التابعﺔ حيث ﻻ يجوز وقف هذا اﻹقتطاع لهذه الشﺮﻛات قبل أن يبلغ مجموع
المبالغ المتجمعﺔ لهذا الحساب رأس مال الشﺮﻛات المصﺮح به والمدفوع  ،واستمﺮ اﻻيقاف
بموجب قﺮار الهيئﺔ العامﺔ المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ  ٢٧نيسان . ٢٠١٩
ج-

إحتياطي إختياري
يمثل هذا البند ما يتم تحويله من اﻷرباح السنويﺔ قبل الضﺮائب بنسبﺔ حدها اﻷقصى ، %٢٠
ويستخدم اﻹحتياطي في اﻷغﺮاض التي يقﺮرها مجلس اﻹدارة ويحق للهيئﺔ العامﺔ رسملته أو
توزيعه بالكامل أو أي جزء منه ﻛأرباح على المساهمين  ،قﺮرت الهيئﺔ العامﺔ في إجتماعها
العادي المنعقد بتاريخ  ٢٧نيسان  ٢٠١٩تخصيص مبلغ  ٨٫٥٣٨٫٥٧٩دينار لحساب اﻹحتياطي
اﻹختياري من حساب اﻷرباح المدورة  ،ﻛما وقﺮرت استعمال رﺻيد اﻻحتياطي اﻻختياري
المتجمع ﻷغﺮاض مشﺮوع التوسعﺔ الﺮابع.

د-

إحتياطي مشﺮوع التوسعﺔ الﺮابع
يمثل هذا البند ما يتم تحويله من اﻷرباح السنويﺔ قبل الضﺮائب بنسبﺔ حدها اﻷقصى ، %٢٠
قﺮرت الهيئﺔ العامﺔ في إجتماعها العادي المنعقد بتاريخ  ٣٠نيسان  ٢٠١٨تخصيص مبلغ
 ٧٫٨٣٦٫٢٩٢دينار لحساب احتياطي مشﺮوع التوسعﺔ الﺮابع من حساب اﻷرباح المدورة  ،ﻛما
قﺮرت قﺮرت الهيئﺔ العامﺔ في إجتماعها العادي المنعقد بتاريخ  ٢٧نيسان  ٢٠١٩تخصيص مبلغ
 ٨٫٥٣٨٫٥٧٩دينار لحساب احتياطي مشﺮوع التوسعﺔ الﺮابع من حساب اﻷرباح المدورة .
تم خﻼل العام  ٢٠١٩دفع مبلغ  ١٥٬٩٥٨٬٩٥٢دينار ﻻعداد التصاميم والدراسات و اﻻستشارات
الخاﺻﺔ بمشﺮوع التوسعﺔ الﺮابع.

 - ٢١إحتياطي تقييم موجودات ماليﺔ
يمثل هذا البند إحتياطي تقييم الموجودات الماليﺔ بالقيمﺔ العادلﺔ من خﻼل قائمﺔ الدخل الشامل
والناتج عن إعادة تقييم هذه الموجودات بقيمتها العادلﺔ ﻛما في  ٣١ﻛانون اﻷول . ٢٠١٩

 - ٤٩ - ٢٢اﻷرباح المدورة
وافقت الهيئﺔ العامﺔ في إجتماعه ا غي ﺮ الع ادي المنعق د بت اريخ  ٢٩نيس ان  ٢٠١٥عل ى زي ادة رأس
مال الش ﺮﻛﺔ ليص بح  ٧٥ملي ون دين ار م ن خ ﻼل رس ملﺔ  ١٢/٥ملي ون دين ار م ن اﻷرب اح الم دورة
وتوزيعها ﻛأسهم مجانيﺔ بنسبﺔ  ، %٢٠ﻛما وافقت الهيئﺔ العام ﺔ ف ي اجتماعه ا غي ﺮ الع ادي المنعق د
بت اريخ  ٢٨نيس ان  ٢٠١٦عل ى زي ادة رأس م ال الش ﺮﻛﺔ ع ن طﺮي ق رس ملﺔ  ٢٥ملي ون دين ار
وتوزيعها على المساهمين ليصبح رأس مال الش ﺮﻛﺔ المص ﺮح ب ه والم دفوع  ١٠٠ملي ون دين ار ﻛم ا
في  ٣١ﻛانون اﻷول .٢٠١٩
ﻛم ا ق ﺮرت الهيئ ﺔ العام ﺔ ف ي إجتماعه ا الع ادي المنعق د بت اريخ  ٢٧نيس ان  ٢٠١٩الموافق ﺔ عل ى
توزيع ما نسبته  %٢٥من راس مال الشﺮﻛﺔ ﻛأرب اح نقدي ﺔ عل ى المس اهمين  ،و اقتط اع م ا نس بته
 %٢٠من اﻷرب اح الس نويﺔ الص افيﺔ لﻼحتي اطي اﻻختي اري وم ا نس بته  %٢٠لﻼحتي اطي مش ﺮوع
التوسعﺔ الﺮابع .
 -٢٣ﺻافي المبيعات
يتكون هذا البند مما يلي :
٢٠١٩
دينـــــــــــــــــــــار
٥٤٢٫٥٢٥٫٢٣٣
٢٦٫٦٥٢٫٠٩٧
١٬٤٨٠٬٠٣٣٬٢٤٤

مبيعات نشاط التكﺮيﺮ وتعبئﺔ اسطوانات الغاز*
مبيعات مصنع الزيوت
مبيعات تسويق وبيع المنتجات البتﺮوليﺔ
)ينزل(  :رسوم و بدﻻت وضﺮائب بموجب نشﺮة
)(٥٨٥٫٨٥٤٫٦٣٥
أسعار بيع المشتقات النفطيﺔ )(IPP
١٫٤٦٣٫٣٥٥٫٩٣٩

٢٠١٨
دينــــــــــــــــــــار
١٫٠١٩٫٧٦٣٫٦٨٢
٢٦٫٢٢٣٫٩٩٧
١٫١٥٣٫٢٩٦٫٢٢٩
)(٤٦٦٫٩٠٧٫٦٥١
١٫٧٣٢٫٣٧٦٫٢٥٧

 بلغت مبيعات ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ لشﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ اﻷردنيﺔ -
ﺷﺮﻛﺔ تابعﺔ من المشتقات النفطيﺔ الجاهزة خﻼل العام  ٢٠١٩بقيمﺔ  ٥٥٠٬٧٨٨٬٢٨٠دينار.

 - ٥٠ - ٢٤كلفة المبيعات
يتكون هذا البند مما يلي :
٢٠١٩

مواد أولية :
زيت خام ومواد تحت التشغيل أول السنة
مشتريات زيت خام ومواد أولية مستعملة في اﻻنتاج
زيت خام ومواد تحت التشغيل آخر السنة
مصاريف صناعية وتشغيلية :
رواتب ومنافع أخرى للموظفين
استهﻼك ممتلكات ومعدات
استهﻼك حق استخدام المأجور
مواد أولية وقطع غيار ولوازم مختلفة
أجور نقل و مصاريف أخرى
مجموع مصاريف صناعية
مجموع كلفة اﻻنتاج
يضاف  :مشتقات بترولية جاهزة وزيوت اول السنة
مشتريات بضاعة جاهزة خﻼل السنة
مجموع البضاعة الجاهزة للبيع
ينزل  :مشتقات بترولية جاهزة وزيوت آخر السنة
دعم المشتقات النفطية المقيد على حساب وزارة المالية
فائض فرق تسعير المشتقات النفطية المقيد لحساب وزارة المالية

نشاط التكـريـر وتعبئة
إسطوانات الغاز *
دينـــــــــــــــــــار
٥٨٫٩٦٥٫٣٧٥
٣٢٣٫١٤٠٫٧٥٨
)(٤١٫٦٥١٫٧٧٥
٣٤٠٫٤٥٤٫٣٥٨

مصنـع الزيوت
دينـــــــــــــــــــار
٧٨٫٤٥٨
١٢٫٨٨٢٫٦٠٤
)(٢١١٫٨٥٨
١٢٫٧٤٩٫٢٠٤

٢٠١٨
تسويق وبيع
المنتجات البترولية
دينـــــــــــــــــــار
-

المجمـــــــــــــــــــوع
دينـــــــــــــــــــــــار
٥٩٫٠٤٣٫٨٣٣
٣٣٦٫٠٢٣٫٣٦٢
)(٤١٫٨٦٣٫٦٣٣
٣٥٣٫٢٠٣٫٥٦٢

٢٤٫٨٤٨٫٨٤٨
٨٫٨٢٤٫٧٤٧
٧٫١٧٣٫٢٧٧
١٠٫٣٨٦٫٢٨٥
٥١٫٢٣٣٫١٥٧

١٫١٦٧٫٠٣١
٤٢٨٫٣١٢
٣٢٫٥٨٤
٦٧٣٫٣٤٤
٢٫٣٠١٫٢٧١

٢٫٨٤٠٫٠٣٠
٢٫٤٣٣٫١٤٣
٣٫٦٣٤٫٦٨٥
٨١٠٫٧٣٩
١٣٫٨٦٩٫٦٤٢
٢٣٫٥٨٨٫٢٣٩

٢٨٫٨٥٥٫٩٠٩
١١٫٦٨٦٫٢٠٢
٣٫٦٣٤٫٦٨٥
٨٫٠١٦٫٦٠٠
٢٤٫٩٢٩٫٢٧١
٧٧٫١٢٢٫٦٦٧

٣٩١٫٦٨٧٫٥١٥
٩٦٫٥٦٣٫٠٩٤
٢٠٤٫٠٥٨٫٨٦١
٦٩٢٫٣٠٩٫٤٧٠
)(٢١٥٫٨٧٥٫٠٨٧
٤٧٦٫٤٣٤٫٣٨٣
)(٢٣٫٨٧٤٫٧٨١
١١١٫٥٨١
٤٥٢٫٦٧١٫١٨٣

١٥٫٠٥٠٫٤٧٥
٨٩٦٫٥٠٨
١٥٫٩٤٦٫٩٨٣
)(٦٦١٫٥٠٤
١٥٫٢٨٥٫٤٧٩
١٥٫٢٨٥٫٤٧٩

٢٣٫٥٨٨٫٢٣٩
٢١٫٢٠٠٫٠٤١
٩٠٦٫٨٢٨٫١٠٩
٩٥١٫٦١٦٫٣٨٩
)(٦٩٫٢٣٧٫٤٩٣
٨٨٢٫٣٧٨٫٨٩٦
)(٦٫٣٥٣٫٤٧٢
٤٫٣٥٧٫١٧٩
٨٨٠٫٣٨٢٫٦٠٣

٤٣٠٫٣٢٦٫٢٢٩
١١٨٫٦٥٩٫٦٤٣
١٫١١٠٫٨٨٦٫٩٧٠
١٫٦٥٩٫٨٧٢٫٨٤٢
)(٢٨٥٫٧٧٤٫٠٨٤
١٫٣٧٤٫٠٩٨٫٧٥٨
)(٣٠٫٢٢٨٫٢٥٣
٤٫٤٦٨٫٧٦٠
١٫٣٤٨٫٣٣٩٫٢٦٥

المجمـــــــــــــــــــوع
دينـــــــــــــــــــــــار
٤٦٫٢٣٣٫٥١٧
٤٣٨٫٩٧٨٫٣٠٥
)(٥٩٫٠٤٣٫٨٣٣
٤٢٦٫١٦٧٫٩٨٩
٢٦٫٩١٤٫٨٢٩
١٥٫٤٩٢٫٠٠٢
١٠٫٢٣٩٫٠٣٠
١٥٫٦٩٩٫٦٠٣
٦٨٫٣٤٥٫٤٦٤
٤٩٤٫٥١٣٫٤٥٣
١٤٩٫٩٤٥٫٨١٧
١٫١٧٠٫١٧٧٫٦٧٤
١٫٨١٤٫٦٣٦٫٩٤٤
)(١١٨٫٦٥٩٫٦٤٣
١٫٦٩٥٫٩٧٧٫٣٠١
)(٧٤٫٢٩٥٫٢٨٧
٣٫٣٩١٫٧٤٠
١٫٦٢٥٫٠٧٣٫٧٥٤

* لم يتم فصل نشاط الغاز المسال عن نشاط التكرير بالرغم من ان قرار رئاسة الوزراء رقم  ٧٦٣٣المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ  ٣٠نيسان  ٢٠١٨قد حدد معدل العائد على اﻹستثمار لمراكز تعبئة الغاز
البترولي المسال لغايات إحتساب مقدار العمولة لها بنسبة ) ، (⁒١٢كما حدد مقدار العمولة للفترة منذ أول أيار  ٢٠١٨ولغايــــــة  ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٨بمقدار  ٤٣دينار للطن  ،بحيث تعالج أي مبالغ فائضة أو
ناقصة ناتجة عن زيادة أو إنخفاض معدل العائد على اﻹستثمار عن القيمة المستهدفة في إحتساب مقدار العمولة لمراكز التعبئة للفترة الﻼحقة هبوطا ً أو صعودا ً  ،وعلى أن ﻻ يتحقق من اﻻلية أعﻼه أي زيادة في كلفة
اﻹسطوانة على المواطنين أو دعم من قبل الخزينة  /وزارة المالية لهذا النشاط  ،علما ان الشركة قامت بتزويد هيئة تنظيم قطاع الطاقة بجميع معلومات وبيانات نشاط الغاز ليتم تحديد مبلغ العمولة للعامين ٢٠١٩
و ، ٢٠٢٠وقد قامت وزارة الطاقة و الثروة المعدنية بتعيين مدقق حسابات و شركة دراسات خارجية لتحديد قيمة العمولة للعامين  ٢٠١٩و ٢٠٢٠علما أن الشركة قامت بتزويد الجهات التي تم تعيينها من قبل
وزارة الطاقة و الثروة المعدنية بجميع البيانات المطلوبة و ما زالت قيد اﻻجراء
 -بلغ معدل تكلفة شراء برميل النفط الخام  ٦٦/٥١دوﻻر أمريكي للسنة المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ) ٢٠١٩مقابل  ٤٨/٧١دوﻻر أمريكي للعام . (٢٠١٨

 - ٥١ - ٢٥إيﺮادات تشغيليﺔ وأخﺮى
يتكون هذا البند مما يلي :
إيﺮادات مؤسسﺔ الموانئ *
ايﺮادات توزيعات اﻻسهم
بدل تأجيﺮ خزانات والفواقد وأجور التحميل والتفﺮيغ
للشﺮﻛات التسويقيﺔ **
فوائد تأخيﺮ
ايﺮادات فﺮق العمﻼت اﻷجنبيﺔ
ايﺮادات أخﺮى متنوعﺔ

٢٠١٩
دينـــــــــــــــــار
١٫٤٤٠٫٠٠٠
١٣١٫٧٧٠

٢٠١٨
دينـــــــــــــــــار
١٫٤٤٠٫٠٠٠
١٠٥٫٠٠٧

١٠٫٤٢٥٫٩٨٤
١٫٦٥٩٫٢٥٨
٢٫٠١١٫٢٨٨
٥٫٢٣٦٫٠٥٩
٢٠٫٩٠٤٫٣٥٩

١٠٫٣٢٤٫٣٦٤
٢٫٦١٨٫٠٨٧
٢٢٦٬٦٧٤
٢٫٤٧٠٫٩٣٢
١٧٫١٨٥٫٠٦٤

*

يمثــل هــذا البنــد ايﺮادات لشﺮﻛــﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ ناتجﺔ عن إستخدام مؤسسﺔ الموانئ
لموظفي الشﺮﻛﺔ خﻼل العام  ٢٠١٩و ٢٠١٨للمساعدة في أعمال رﺻيف الميناء في العقبﺔ .

**

يمثل هذا البند بدل أجور التخزين وبدل الفواقد وأجور التحميل والتفﺮيغ للكميات المستوردة من قبل
الشﺮﻛات التسويقيﺔ وبدل التخزين للمخزون التشغيلي الخاص بالشﺮﻛات التسويقيﺔ وذلك وفقا ً
لتوجيهات وزارة الطاقﺔ لتلك الشﺮﻛات بضﺮورة تأمين مخزون تشغيلي لها لممارسﺔ أعمالها .

 - ٢٦مصاريف البيع والتوزيع
يتكون هذا البند مما يلي :
٢٠١٩
دينــــــــــــــــــار
٢٥٫١٣٧٫٨١٣
رواتب ومنافع اخﺮى للموظفين
٢٫٨٣٦٫٠٨٩
أجور نقل المشتقات النفطيﺔ
٢٫٦٨٩٫٧٣٢
مساهمﺔ الشﺮﻛﺔ في ﺻندوق العجز والوفاة
٨٫٥٤٤٫٤٤٤
استهﻼك ممتلكات ومعدات
مواد أوليﺔ وقطع غيار وﻛهﺮباء وماء ولوازم مختلفﺔ ٣٫١٤٠٫١٣٠
١٫٠٢٨٫٤٩٥
رسوم تأمين
١٫٥٣٠٫٣٣٥
رسوم وضﺮائب وطوابع
١٫٩٨٩٫٢٩١
مصاريف أمن و حمايﺔ
٢٫٦٣٨٫٨٨٢
ايجارات
٦١٠٫٠٩٠
أجور تخزين تشغيلي
٢٫٧٣٥٫٦٣٩
بدل خدمات إدارة المحطات
٥٫١٥٢٫٥٧٢
مصاريف بيع وتوزيع متنوعﺔ
٥٨٫٠٣٣٫٥١٢

٢٠١٨
دينــــــــــــــــــار
٢٢٫٠٦٩٫٦٠٨
٢٫٣٩١٫٣٣٦
١٫٣٦٦٫٢٤٦
٩٫٠٢١٫٢٢٦
٦٬٢٤٠٬٦٢٣
٤٤٢٫٢٤٠
٤٣٧٫٦٠٢
٢٫١٠٨٫٠٨٤
٢٫٦٩٨٫٠٤٣
١٫٦٥٧٫١٨٦
١٫٢١٦٫٧٦٦
٨٫٢٥١٫٠٨١
٥٧٫٩٠٠٫٠٤١

 - ٥٢ - ٢٧مصاريف إداريﺔ وعموميﺔ
يتكون هذا البند مما يلي :
رواتب ومنافع اخﺮى للموظفين
مساهمﺔ الشﺮﻛﺔ في ﺻندوق العجز والوفاة
تبﺮعات نقديﺔ وعينيﺔ
بﺮيد وهاتف
قﺮطاسيﺔ ومطبوعات
استهﻼك ممتلكات ومعدات
أتعاب واستشارات فنيﺔ وقانونيﺔ
اعﻼنات
ﺻيانﺔ وتصليحات
ايجارات
اﺷتﺮاﻛات
رسوم تأمين
ماء وﻛهﺮباء
أتعاب مهنيﺔ
رسوم وضﺮائب وطوابع
مصاريف اداريﺔ وعموميﺔ متنوعﺔ

٢٠١٩
دينــــــــــــــــــار
٧٫٣١١٫٢٧٤
٥٨٩٫٦٨٧
٥٤٢٫٨٢٣
٨٢٫٧٨٤
٨١٫٣٥٦
٨١٥٫٧٣٢
٣٦٠٫١٠٤
٢٢٧٫٧٨٥
٢٣١٫٦٣٦
١٨٢٫٤١٣
٢٨٠٫٨٠٨
٦٤٫٥٤٤
١٤٩٫٤٧٩
١٤٨٫٦٧٢
٥٣٤٫٥٥١
٩٥٢٫٨٥٩
١٢٫٥٥٦٫٥٠٧

٢٠١٨
دينـــــــــــــــار
٦٫٦٨٩٫٤١٦
٤١٨٫٩٩٣
٣٣٦٫٨٢٩
٩٤٫٤٤٦
٦٢٫٦٤٠
٧٦٥٫٤٨٨
٤٢٩٫٥٣٣
٣٠٣٫١٥٢
٢٠٤٫٧٦٨
٢٦٣٫١٦٣
٢٥٠٫٤١٧
٥٧٫٢٧٤
١٦٠٫١١٣
١٢٢٫١٢٢
٧١٦٫١٤٨
٢٩٢٫٥٤٩
١١٫١٦٧٫٠٥١

 - ٢٨تسويﺔ اﻷرباح مع الحكومﺔ قبل انتهاء العﻼقﺔ مع الحكومﺔ
تم قيد الفﺮق المحتسب للوﺻول للﺮبح المستهدف على أسس تجاريﺔ ضمن حساب وزارة الماليﺔ
حيث تم قيد فﺮق الخسارة المحتسبﺔ للفتﺮة المنتهيﺔ في  ٣٠نيسان  ٢٠١٨تحت بند تسويﺔ اﻷرباح
مع الحكومﺔ حيث أثﺮ على المطلوب من وزارة الماليﺔ والوارد ضمن بند المدينون واﻷرﺻدة
المدينﺔ اﻷخﺮى ولم يتم عمل تسويﺔ اﻷرباح مع الحكومﺔ بعد تاريخ  ٣٠نيسان  ٢٠١٨ﻹنتهاء
العﻼقﺔ مع الحكومﺔ بتاريخ أول أيار  ،٢٠١٨علما ً أنه لم يتم إستثناء نتائج أعمال نشاط الغاز
المسال من اﻷرباح للعام  ،٢٠١٩بالﺮغم انه بموجب قﺮار مجلس الوزراء رقم ) (٧٦٣٣المتخذ في
جلسته المنعقدة بتاريخ  ٣٠نيسان  ٢٠١٨تم تكليف وزارة الماليﺔ بمتابعﺔ تنفيذ ورفع ما يتم
التوﺻل اليه الى مجلس الوزراء بخصوص تحديد معدل العائد على اﻹستثمار لمﺮاﻛز تعبئﺔ الغاز
البتﺮولي المسال لغايات إحتساب مقدار العمولﺔ لها بنسبﺔ ) ، (⁒١٢ﻛما يحدد مقدار العمولﺔ للفتﺮة
منذ أول أيار  ٢٠١٨ولغايــــــﺔ  ٣١ﻛانون اﻷول  ٢٠١٨بمقدار  ٤٣دينار للطن  ،بحيث تعالج أي
مبالغ فائضﺔ أو ناقصﺔ ناتجﺔ عن زيادة أو إنخفاض معدل العائد على اﻹستثمار عن القيمﺔ
المستهدفﺔ في إحتساب مقدار العمولﺔ لمﺮاﻛز التعبئﺔ للفتﺮة الﻼحقﺔ هبوطا ً أو ﺻعودا ً  ،وعلى أن ﻻ
يتحقق من اﻻليﺔ أعﻼه أي زيادة في ﻛلفﺔ اﻹسطوانﺔ على المواطنين أو دعم من قبل الخزينﺔ /
وزارة الماليﺔ لهذا النشاط  ،علما ان الشﺮﻛﺔ قامت بتزويد هيئﺔ تنظيم قطاع الطاقﺔ بجميع معلومات
وبيانات نشاط الغاز ليتم تحديد مبلغ العمولﺔ للعامين  ٢٠١٩و  ،٢٠٢٠وقد قامت وزارة الطاقﺔ و
الثﺮوة المعدنيﺔ بتعيين مدقق حسابات و ﺷﺮﻛﺔ دراسات خارجيﺔ لتحديد قيمﺔ العمولﺔ للعامين
 ٢٠١٩و  ٢٠٢٠علما أن الشﺮﻛﺔ قامت بتزويد الجهات التي تم تعيينها من قبل وزارة الطاقﺔ و
الثﺮوة المعدنيﺔ بجميع البيانات المطلوبﺔ و ما زالت قيد اﻻجﺮاء.

 - ٥٣-

ان الحﺮﻛﺔ الحاﺻلﺔ على بند تسويﺔ اﻷرباح مع الحكومﺔ ﻛما في  ٣٠نيسان  ٢٠١٨ﻛانت ﻛما يلي:

)الخسارة( للفتﺮة قبل الضﺮيبﺔ وقبل تسويﺔ اﻻرباح
الﺮبح المستهدف للشﺮﻛﺔ بعد الضﺮيبﺔ الفتﺮة *
ضﺮيبﺔ الدخل للفتﺮة
المقيد على حساب الحكومﺔ للوﺻول للﺮبح المستهدف

 ٣٠نيسان
٢٠١٨
دينـــــــــــــــار
٤٢٧٫٥٢٣
٤٫٣٩٠٫٣٣٢
٩٦٥٫٩٠٥
٥٫٧٨٣٫٧٦٠

-

علما ً ان التغييﺮ الذي حصل على تﺮﻛيبﺔ أسعار بيع المشتقات النفطيﺔ بين عامي  ٢٠١٧و ٢٠١٨و
 ٢٠١٩بخفض سعﺮ بيع باب المصفاة وزيادة مبلغ الﺮسوم والضﺮائب الحكوميﺔ ﻛان له أثﺮ مالي
على ﺻافي مبيعات نشاط التكﺮيﺮ وتسويﺔ العﻼقﺔ الماليﺔ مع الحكومﺔ .



بموج ب ﻛت اب رئاس ﺔ ال وزراء رق م  ٢١٠٢٥/٥/١٧/٣١وال ذي ج اء بن ا ًء عل ى رأي دي وان ال ﺮأي
والتش ﺮيع ف ان ﺷ ﺮﻛﺔ مص فاة البت ﺮول اﻷردني ﺔ يتوج ب عليه ا تحم ل ﻛلف ﺔ اﻹس طوانات الهندي ﺔ
المﺮفوض ﺔ م ن قب ل مؤسس ﺔ المواﺻ فات والمق اييس  ،قام ت ﺷ ﺮﻛﺔ مص فاة البت ﺮول بتوجي ه الكت اب
رق م  ١٧٤١/٧/٢٥/٢٥/٢بت اريخ  ١٤ﺷ باط  ٢٠١٧ال ى مع الي وزي ﺮ المالي ﺔ يفي د ب أن قيم ﺔ
اﻹس طوانات الهندي ﺔ وﺻ افي التك اليف الت ي تكب دتها الش ﺮﻛﺔ حت ى ت اريخ  ٣١ﻛ انون اﻷول ٢٠١٦
تبلغ  ٧٫٦٦٥٫٧٨٤دينار وأن ﺻ افي القيم ﺔ البيعي ﺔ له ذه اﻹس طوانات  ١٫٣٣١٫٢٥٠دين ار وبالت الي
تكون ﺻافي خسارة الشﺮﻛﺔ  ٦٫٣٣٤٫٥٣٤دينار وأن عملي ﺔ تحم ل ه ذه الكلف ﺔ للش ﺮﻛﺔ دفع ﺔ واح دة
س يؤدي ال ى إنخف اض ال ﺮبح المس تهدف )المض مون( بقيم ﺔ  ٥٫٠٦٧٫٦٢٨دين ار للس نﺔ المنتهي ﺔ ف ي
 ٣١ﻛانون اﻷول  ٢٠١٦بهذه القيمﺔ مما قد يؤدي الى تبعيات س لبيﺔ عل ى وض ع الش ﺮﻛﺔ ف ي الس وق
المالي ،وبنا ًء عليه وافق ت رئاس ﺔ ال وزراء بموج ب ﻛتابه ا رق م  ١٤١٥٣/١٤/٥/١٧/٣١بت اريخ ٢٨
آذار  ٢٠١٧عل ى أن تتحم ل الش ﺮﻛﺔ ﺻ افي ﻛلف ﺔ مخص ص اﻹس طوانات الهندي ﺔ والبالغ ﺔ
 ٦٫٣٣٤٫٥٣٤دينار على خمسﺔ سنوات إبتدا ًء من س نﺔ  ٢٠١٦بقيم ﺔ  ١٫٢٦٦٫٩٠٧دين ار والت ي ت م
تخفيض ها م ن ال ﺮبح المس تهدف للش ﺮﻛﺔ والب الغ أﺻ ﻼً  ١٥ملي ون دين ار ،وعلي ه ف إن ﺻ افي ال ﺮبح
المس تهدف للع امين  ٢٠١٦و ٢٠١٧ق د أﺻ بح  ١٣٫٧٣٣٫٠٩٣دينارلك ل ع ام  ،وت م إطف اء مبل غ
 ٢٫٥٣٣٫٨١٤دين ار للع امين  ٢٠١٦و  ٢٠١٧ف ي قائم ﺔ اﻷرب اح أو الخس ائﺮ المنفص لﺔ لنش اط
التكﺮي ﺮ وتعبئ ﺔ الغ از و النش اطات اﻷخ ﺮى حي ث ت م تأجي ل إطف اء المبل غ المتبق ي والب الغ
 ٣٫٨٠٠٫٧٢٠دين ار لي تم إطفائ ه عل ى م دى  ٣س نوات ﻻحق ﺔ  ،قام ت الش ﺮﻛﺔ خ ﻼل الع ام ٢٠١٨
باطفاء مبلغ  ١٬٨٢٩٬٠٠٤دينار و تبقى مبلغ  ٣٬٦٥٨٬٠٠٨دين ار ت م اطف اؤه خ ﻼل الع امين ٢٠١٩
و  ، ٢٠٢٠قام ت الش ﺮﻛﺔ خ ﻼل الع ام  ٢٠١٩باطف اء ﻛام ل المبل غ المتبق ي والب الغ قيمت ه
 ٣٬٦٥٨٬٠٠٨دينار.
بموجب ق ﺮار مجل س اﻹدارة رق م  ٤٨المتخ ذ ف ي جلس ته رق م  ٢٠١٨/٤المنعقده بت اريخ  ٢٨نيس ان
 ،٢٠١٨قام ت ﺷ ﺮﻛﺔ مص فاة البت ﺮول اﻷردني ﺔ ب التبﺮع باﻹس طوانات الهندي ﺔ المﺮفوض ﺔ م ن قب ل
مؤسس ﺔ المواﺻ فات والمق اييس باﻹض افﺔ ال ى ﺻ ماماتها و  ١٫٥٠٠ﺻ مام إحتي اطي والحاوي ات
المخزنﺔ بها الى الش ﺮﻛﺔ العﺮبي ﺔ الدولي ﺔ لﻺنش اءات والمق اوﻻت التابع ﺔ للق وات المس لحﺔ اﻷردني ﺔ /
الج يش العﺮب ي  ،وبن اء عل ى ذل ك أﺻ بحت الكلف ﺔ الفعلي ﺔ لﻺس طوانات والص مامات والحاوي ات
المخزنﺔ بها مبل غ  ٨٫٠٢٠٫٨٢٥دين ار ،تتطل ب المع اييﺮ الدولي ﺔ للتق اريﺮ المالي ﺔ ب أن ي تم اﻹعت ﺮاف
بكامل المبلغ عند تكب ده ودون تأجيل ه  ،إن س جﻼت الش ﺮﻛﺔ تش يﺮ بأن ه ف ي ح ال ت م تس جيل الخس ارة
عن د تكب دها خ ﻼل الع ام  ٢٠١٦لن تج عنه ا تخف يض ب الﺮبح واﻻرب اح الم دورة بقيم ﺔ ٥٫٠٦٧٫٦٢٨
دين ار ب دﻻ م ن تخفيض ها بقيم ﺔ  ١٫٢٦٦٫٩٠٧دين ار ﻛم ا ف ي  ٣١ﻛ انون اﻻول  ٢٠١٦ولن تج عن ه
زيادة في الﺮبح للعام  ٢٠١٩بقيمﺔ  ٣٬٦٥٨٬٠٠٨دينار.

 - ٥٤-

ان الجدول التالي يوضح اليﺔ إحتساب الﺮبح المستهدف للشﺮﻛﺔ ﻛما في  ٣٠نيسان :٢٠١٨

التكلفﺔ الفعليﺔ لﻺسطوانات و الصمامات
تكلفﺔ حاويات التخزين
إجمالي تكلفﺔ اﻹسطوانات والصمامات والحاويات
المبالغ التي تم اطفائها في العامين  ٢٠١٦و٢٠١٧
ﺻافي المبلغ المتبقي المﺮاد إطفائه على ثﻼث سنوات
حصﺔ الفتﺮة المنتهيﺔ في  ٣٠نيسان  ٢٠١٨من المبلغ
الﺮبح المستهدف للفتﺮة قبل اﻹطفاء
الﺮبح المستهدف للشﺮﻛﺔ بعد اﻹطفاء
-

 ٣٠نيسان
٢٠١٨
دينــــــــــــــــــــار
٧٫٦٦٥٫٧٨٤
٣٥٥٫٠٤١
٨٫٠٢٠٫٨٢٥
)(٢٫٥٣٣٫٨١٤
٥٫٤٨٧٫٠١١
)(٦٠٩٫٦٦٨
٥٫٠٠٠٫٠٠٠
٤٫٣٩٠٫٣٣٢

قامت الشﺮﻛﺔ بإحتساب تكلفﺔ إطف اء خس ارة اﻹس طوانات والص مامات والحاوي ات للع امين  ٢٠١٩و
 ٢٠٢٠وقي دها ف ي قائم ﺔ اﻻرب اح أو الخس ائﺮ الموح دة للع ام  ٢٠١٩بمبل غ  ٣٬٦٥٨٬٠٠٨دين ار
وبالتالي تم اطفاء ﻛامل قيمﺔ الخسارة البالغﺔ  ٨٫٠٢٠٫٨٢٥دينار .

 - ٢٩حصﺔ السهم من الﺮبح للسنﺔ العائد لمساهمي الشﺮﻛﺔ
يتم احتساب حصﺔ السهم من الﺮبح للسنﺔ العائد لمساهمي الشﺮﻛﺔ بقسمﺔ الﺮبح للسنﺔ العائد
لمساهمي الشﺮﻛﺔ على المتوسط المﺮجح لعدد اﻷسهم خﻼل السنﺔ وبيانه ﻛما يلي :

الﺮبح للسنﺔ – مساهمي الشﺮﻛﺔ – قائمﺔ )ب(
المتوسط المﺮجح لعدد اﻷسهم
حصﺔ السهم من الﺮبح للسنﺔ – اﻻساسي
حصﺔ السهم من الﺮبح للسنﺔ – المخفض
-

٢٠١٩
دينـــــــــــــــــــار
٤٣٫٨٦٦٫٩٧٢
١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
- /٤٣٩
- /٤٣٩

٢٠١٨
دينـــــــــــــــــار
٣٦٫٦١٦٫٢٣٥
١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
- /٣٦٦
- /٣٦٦

تم احتساب المتوسط المﺮجح لعدد اﻷسهم لحصﺔ السهم من الﺮبح المخفض للسنﺔ العائد لمساهمي
الشﺮﻛﺔ بناء على عدد اﻷسهم المصﺮح بها للسنتين المنتهيتين في  ٣١ﻛانون اﻷول  ٢٠١٩و.٢٠١٨

- ٥٥ -

 - ٣٠حقوق غيﺮ المسيطﺮين
يمثل هذا البند قيمﺔ حقوق غيﺮ المسيطﺮين في ﺻافي حقوق الشﺮﻛاء للشﺮﻛات التابعﺔ وتفاﺻيلها ﻛما يلي :

الشﺮﻛــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
ﺷﺮﻛﺔ محطﺔ النزهه واﻻستقﻼل للزيوت والمحﺮوقات
ﺷﺮﻛﺔ محطﺔ الكﺮك المﺮﻛزيﺔ للمحﺮوقات
ﺷﺮﻛﺔ محطﺔ روابي القويﺮة للمحﺮوقات والزيوت
ﺷﺮﻛﺔ العون اﻷردنيﺔ لتسويق وتوزيع المنتجات البتﺮوليﺔ للمحﺮوقات
ﺷﺮﻛﺔ محطﺔ الطﺮيق الدائﺮي للمحﺮوقات
ﺷﺮﻛﺔ محطﺔ الوادي اﻷبيض للمحﺮوقات
الشﺮﻛﺔ اﻷردنيﺔ اﻷلمانيﺔ للمحﺮوقات
ﺷﺮﻛﺔ المحطﺔ التنمويﺔ اﻷولى للمحﺮوقات
ﺷﺮﻛﺔ محطﺔ الكامل للمحﺮوقات و الزيوت
ﺷﺮﻛﺔ محطﺔ الشﺮاع للمحﺮوقات و الزيوت
ﺷﺮﻛﺔ محطﺔ القسطل للمحﺮوقات و الزيوت
ﺷﺮﻛﺔ محطﺔ تاج عمون للمحروقات

 ٣١ﻛانــــــــــــــــــــــــــــــون اﻷول ٢٠١٩
حصﺔ غيﺮ
حصﺔ غيﺮ
المسيطﺮين
المسيطﺮين
نسبﺔ حقوق
من ﺻافي
من ﺻافي الﺮبح
غيﺮ
الموجودات
)الخسارة(
المسيطﺮين
دينـــــــــــــــار
دينـــــــــــــــار
%
١٫١٢٢٫٤٧٣
١٦٧٫٤٧٣
٤٠
٥٣٨٫٩٨٧
١٦٫٤٥٣
٤٠
٧٨٨٫٠٠٦
٧٧٫٣٧٩
٤٠
٥٦٧٫٨٦٢
)(٣١٫٠٣٢
٤٠
٤١٧٫٨٠٩
)(١٠٫٨٨٩
٤٠
٦١٣٫٧٣٩
١٤٫٩٩١
٤٠
٦١٢٫٣٢٢
١٧٫٣٠١
٤٠
٥٩٥٫٨٠٦
)(٤٠٫١٨٠
٤٠
١٫٢٨٣٫٥٥٢
١٤١٫٥٥٧
٤٠
١٣٧٫١٩٤
)(١٠٧
٥
٤٤٤٫٦٦٤
٣٨٧
٤٠
١٫٥٦٨٫٠٥٥
)(٣١٫٥٠٣
٢٠
٨٬٦٩٠٬٤٦٩
٣٢١٫٨٣٠

 -٣١إلتزامات قد تطﺮأ وارتباطات ماليﺔ
أ  -هنالك التزامات قد تطﺮأ على الشﺮﻛﺔ وارتباطات ماليﺔ بتاريخ قائمﺔ المﺮﻛز المالي الموحدة
تفاﺻيلها ﻛما يلي :

اعتمادات مستنديﺔ وبوالص تحصيل *
ﻛفاﻻت بنكيﺔ
عقود مشاريع قيد اﻻنجاز
*

 ٣١ﻛانــــــــــــــــــــــــــــون اﻷول
٢٠١٨
٢٠١٩
دينــــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــــــار
٥٤٥٫٦٩٢٫١٩٧
٧٤٤٫١٥٠٫٦٢٦
١٣٫٠٦٣٫٧٠١
١٠٫٩٦٠٫٦١٦
١٤٫٦٨٥٫٠٢١
٣٩٫٤٥٩٫٢٢٨

يشمل هذا البند على إعتمادات ضمان ) (Stand by L/Csبمبلغ  ١٧٠مليون دينارأي ما يعادل
حوالي  ٢٤٠مليون دوﻻر أمﺮيكي لصالح ﺷﺮﻛﺔ أرامكو السعوديﺔ ﻛما في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٩
و .٢٠١٨

ب  -هنالـك قضايـا مقامـﺔ علــى الشﺮﻛـــﺔ لـــدى المحاﻛـــم للمطالبـــﺔ بمبالــغ تقـــدر بحوالــي ٧٣٦
الف دينار ﻛما في  ٣١ﻛانون اﻷول  ١٫٩) ٢٠١٩مليون دينار ﻛما في  ٣١ﻛانون اﻷول ،(٢٠١٨
علما بان بعض القضايا من سنوات سابقﺔ مقامﺔ على الحكومﺔ والشﺮﻛﺔ معـا ً  ،تم تقديﺮ اﻻلتزامات
التي يمكن ان تتﺮتب على الشﺮﻛﺔ من القضايا القائمﺔ وتم اخذ المخصصات الﻼزمﺔ لها ضمن بند
دائنون وارﺻدة دائنﺔ اخﺮى  ،وبﺮأي ادارة الشﺮﻛﺔ والمستشار القانوني فإن المخصصات المأخوذة
ﻛافيﺔ لمواجهﺔ أي التزامات مستقبليﺔ .

 - ٥٦-

تم بتاريخ  ٢٩تشﺮين الثاني  ٢٠١٢اقامﺔ قضيﺔ تحكيم على ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ من قبل
المقاول ائتﻼف ﺷﺮﻛات ﻛﺮيستوفﺮ دي ﻛونستانتينيدس )س  .أ( وايتﺮمون )س.أ( وﺷﺮﻛﺔ
المجموعﺔ الهندسيﺔ )ﻛي  .زد  .يو( المحدودة – منفذ العطاء رقم ) (٢٠٠٦/١٦والذين يطالبون
بمبلغ  ٧مليون دوﻻر أمﺮيكي ﻛتعويض على اﻻعمال المنفذة بدل قيم الفواتيﺮ واﻻعمال اﻻضافيﺔ
وتعويض تأخيﺮ وفوائد ،بتاريخ  ٢٢أيلول  ٢٠١٥ﺻدر قﺮار التحكيم والذي يتضمن إلزام ﺷﺮﻛﺔ
مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ بدفع مبلغ  ٣٫٦٠٥٫٠١٤دينار مع فائدة بنسبﺔ  %٩من تاريخ  ٢٠أيلول
 ٢٠١٥ورد باقي مطالبات اﻹئتﻼف ورد إدعاء ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ المقابل ،وعليه تم
قيد مخصص بمبلغ  ٤مليون دينار لمواجهﺔ هذه القضيﺔ خﻼل العام  ، ٢٠١٥ﺻدر إخطار التنفيذ
الصادر عن دائﺮة تنفيذ عمان رقم )/٢٠١٧/٢١٩٤٣ب( بتاريخ  ٣ﻛانون اﻷول  ٢٠١٧بإلزام
ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول بدفع مبلغ  ٣٫٦٠٥٫٠١٤دينار مع الفوائد و التي بلغت  ٥٧٤٫٩٤٠دينار وقد
قامت الشﺮﻛﺔ بدفع ﻛامل المبلغ خﻼل العام . ٢٠١٧

-

ﺻدر خﻼل العام  ٢٠١٥حكم قطعي من محكمﺔ التمييز رقم  ٢٠١٥/١٦٦٣لصالح ﺷﺮﻛﺔ مصفاة
البتﺮول اﻷردنيﺔ تم بموجبه منع مجلس التنظيم اﻷعلى وبلديﺔ الهاﺷميﺔ من مطالبﺔ الشﺮﻛﺔ بمبلغ
 ٦٫٣٨٥٫٠٦٤دينار وذلك عن قيمﺔ عوائد التنظيم لقطعﺔ ارض تعود للشﺮﻛﺔ .

ج  -بموج ب محض ﺮ إجتماع ات الش ﺮﻛﺔ م ع وزارة الماليﺔ المنعق دة بت واريخ  ٨و  ٩و ١٦تش ﺮين الث اني
 ٢٠١٧لغايﺔ تحديد أرﺻدة العﻼقﺔ الماليﺔ ب ين ﺷ ﺮﻛﺔ مص فاة البت ﺮول اﻷردني ﺔ و الحكوم ﺔ )بإس تثناء
ﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ اﻷردنيﺔ ومصنع الزيوت( لﻸرﺻدة ﻛما في  ٣٠أيل ول  ٢٠١٧وت م
اﻹتفاق على ما يلي :
-١

تأييد رﺻيد حساب وزارة الماليﺔ الﺮئيسي بمبلغ  ١٩٥٫١٩٤٫١٥٣دينار ورﺻيد حساب أمانات
ضﺮيبﺔ المبيعات العامﺔ بمبلغ  ٩٧٫٣٨٨٫٨٦٠دينار ورﺻيد حساب أمانات ضﺮيبﺔ المبيعات
الخاﺻﺔ بمبلغ  ٩٣٧٫٠٣٤دينار ﻛما في  ٣٠أيلول  ٢٠١٧ﻛحق لشﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ
الخاص بنشاط التكﺮيﺮ و الغاز  ،ﻛما إلتزمت وزارة الماليﺔ بكل من أرﺻدة مديونيﺔ القوات
المسلحﺔ وسﻼح الجو الملكي ومديﺮيﺔ اﻷمن العام والمديﺮيﺔ العامﺔ لقوات الدرك والجهات اﻷمنيﺔ
اﻷخﺮى والدوائﺮ الحكوميﺔ ضمن الموازنﺔ ومديونيﺔ ﺷﺮﻛﺔ الكهﺮباء الوطنيﺔ الخاﺻﺔ بنشاط
التكﺮيﺮ والغاز بمبلغ  ٣١٩٫٤٦٨٫٨٥٦دينار ﻛما في  ٣٠أيلول  ، ٢٠١٧واتفق الطﺮفان على ان ﻻ
يتم رﺻد أي مخصص لمديونيﺔ الملكيﺔ اﻷردنيﺔ والبلديات والجامعات الحكوميﺔ والمؤسسات
الحكوميﺔ المستقلﺔ ماليا ً او اداريا ً خﻼل فتﺮة العﻼقﺔ ﺷﺮيطﺔ انه في حال عدم تحصيل هذه المبالغ
عن طﺮيق القضاء وتوجب على الشﺮﻛﺔ اعدام أي منها فإن وزارة الماليﺔ تتعهد بدفع هذه الذمم
والتكاليف المتﺮتبﺔ عليها .

-٢

تأييد أرﺻدة أمانات فﺮوقات التسعيﺮ الفائض بمبلغ  ٤٣٫٤٨٨٫٨٥٧دينار وأمانات إنشاء خزانات
بديلﺔ بمبلغ  ٩٣٫٥٠٠٫١٠٣دينار ورسوم طوابع ورسوم نشﺮة ال IPPبمبلغ  ٩٫٠٥١٫٧٥٧دينار
ﻛما في  ٣٠أيلول  ٢٠١٧ﻛحق للحكومﺔ .

-٣

لم يتم اﻹتفاق بين الطﺮفين على قيمﺔ أمانات المخزون اﻹستﺮاتيجي حيث تطالب الحكومﺔ بمبلغ
التقييم في عام  ٢٠٠٨والبالغ  ١٥٦٫٧٨٧٫٣٠٣دينار بينما تعتﺮض ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ
على هذه القيمﺔ حيث أن ﻛميات المخزون هي ﻛأمانات لدى الشﺮﻛﺔ و سيتم ردها في حال إنتهاء
العﻼقﺔ مع الحكومﺔ ﻛكميات .

-٤

لم يتم اﻹتفاق بين الطﺮفين على الجهﺔ التي ستحتفظ بﺮﺻيد مخصص ﺷطب وإﺻ ﻼح اﻹس طوانات
البالغ قيمته  ١٠مليون دينار .

-٥

تم اﻹتفاق بين الطﺮفين على أن رﺻيد مخصص القض ايا واﻹلتزام ات اﻷخ ﺮى والب الغ  ٦٫٣ملي ون
دينار ﻛم ا ف ي  ٣٠أيل ول  ٢٠١٧ه و ح ق لش ﺮﻛﺔ مص فاة البت ﺮول اﻷردني ﺔ  ،وان أي قض يﺔ تكس بها
الش ﺮﻛﺔ يح ول المبل غ المﺮﺻ ود عليه ا لص الح الحكوم ﺔ  ،وف ي المقاب ل ان أي مص ﺮوف قض ائي
يتحقق على الشﺮﻛﺔ خﻼل فتﺮة عﻼقتها مع الحكومﺔ تتحمله الوزارة باستثناء المخصص المﺮﺻود.

-٦

ت م اﻹتف اق ب ين الط ﺮفين عل ى أن رﺻ يد المخصص ات المختلف ﺔ والب الغ  ٢٣٤أل ف دين ار ﻛم ا ف ي
 ٣٠أيلول  ٢٠١٧هو حق لشﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ .

 - ٥٧-٧

تم اﻹتفاق بين الطﺮفين على أن رﺻيد مخصص ضﺮيبﺔ ال دخل ﻛم ا ف ي  ٣٠أيل ول  ٢٠١٧ه و ح ق
للحكوم ﺔ وي ورد ال ى دائ ﺮة ض ﺮيبﺔ ال دخل والمبيع ات بموع د إس تحقاقه وفق ا لق انون ض ﺮيبﺔ ال دخل
والمبيعات .

-٨

تم اﻹتفاق بين الطﺮفين على أن أرﺻدة المخصصات العُماليﺔ )مخص ص تع ويض إﺻ ابات العم ل ،
مخصص اﻹجازات  ،مخصص تعويض نهايﺔ الخدمﺔ  ،مخص ص نظ ام الوف اة و التع ويض ومكاف أة
نهايﺔ الخدمﺔ( ﻛما في  ٣٠أيلول  ٢٠١٧هي حق لشﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ .

-٩

لم يتم اﻹتفاق بين الطﺮفين على الجهﺔ التي ستحتفظ بﺮﺻيد مخص ص ال ديون المش كوك )مخص ص
الخس ائﺮ اﻻئتماني ﺔ المتوقع ﺔ( ف ي تحص يلها والب الغ قيمت ه  ١٠٫٥ملي ون دين ار ﻛم ا ف ي  ٣٠أيل ول
.٢٠١٧

 -١٠تم اﻹتف اق ب ين الط ﺮفين عل ى أن رﺻ يد مخص ص التع ويض الق انوني و الب الغ  ٦٫٢٧ملي ون دين ار
ﻛم ا ف ي  ٣٠أيل ول  ٢٠١٧ه و ح ق للحكوم ﺔ  ،علم ا بأن ه ت م س داد المبل غ بالكام ل قب ل نهاي ﺔ الع ام
. ٢٠١٧
 -١١تم اﻹتفاق بين الطﺮفين على أن رﺻيد مخصص غﺮامات تأخيﺮ السداد و البالغ  ٢٫٧٤ملي ون دين ار
ﻛم ا ف ي  ٣٠أيل ول  ٢٠١٧ه و ح ق للحكوم ﺔ  ،علم ا بأن ه ت م س داد المبل غ بالكام ل قب ل نهاي ﺔ الع ام
.٢٠١٧
 -١٢ل م ي تم اﻹتف اق ب ين الط ﺮفين عل ى الجه ﺔ الت ي س تحتفظ بﺮﺻ يد مخص ص الم واد الﺮاﻛ دة و بطيئ ﺔ
الحﺮﻛﺔ والبالغ قيمته  ١٩٫٩مليون دينار ﻛما في  ٣٠أيلول .٢٠١٧
-

بموجب قﺮار رئاسﺔ الوزراء رقم  ٧٦٣٣المتخذ في جلسته المنعقده بتاريخ  ٣٠نيسان  ، ٢٠١٨تم
تكليف وزارة الماليﺔ بمتابعﺔ اﻻجﺮاء بخصوص إحتساب قيمﺔ إيجار الموجودات المنقولﺔ من
المصفاة الى ﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ بالنسبﺔ المعتمدة لدى دائﺮة اﻷراضي والمساحﺔ
البالغﺔ ) (⁒٨على اﻷراضي والمباني البالغﺔ قيمتها  ٤٫٩مليون دينار من تاريخ تحويل تلك المباني
وحتى تاريخه  ،علما بأن الشﺮﻛﺔ تصﺮ على رفض ما ورد في البند اعﻼه  ،حيث ان الموجودات
التي تم نقلها هي ملك لشﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول بموجب اتفاقيﺔ تسويﺔ انتهاء اﻻمتياز والتي نصت
على ان المحطات هي ملك لشﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول وان يتم نقلها الى ﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات
البتﺮوليﺔ التي تملكها ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول  ،ﻛما ان للشﺮﻛﺔ حق التصﺮف بموجوداتها من الناحيﺔ
القانونيﺔ وفقا ً للمادة  ٢٣٦من القانون المدني  ،ﻛما ان النقل بصافي القيمﺔ الدفتﺮيﺔ تم اسوة
بالموجودات التي تم نقلها للشﺮﻛات التسويقيﺔ اﻻخﺮى بصافي قيمتها الدفتﺮيﺔ وفقا ً لﻼتفاقيﺔ الموقعﺔ
بين الشﺮﻛات التسويق الثﻼث ووزارة الطاقﺔ والثﺮوة المعدنيﺔ  ،ﻛما ان اتفاقيﺔ انتهاء اﻻمتياز
نصت بان ينطبق على ﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ المملوﻛﺔ لشﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول ما ينطبق
على ﺷﺮﻛات التسويق اﻻخﺮى ،علما أن هنالك مفاوضات بين الشﺮﻛﺔ و الحكومﺔ نتج عنها اﻻتفاق
على قيام وزارة الماليﺔ بالتنسيب الى مجلس الوزراء ﻻلغاء هذا البند وما زالت قيد اﻻجﺮاء
بالﺮغم من ان اتفاقيﺔ تسويﺔ انتهاء امتياز ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول والموقعﺔ بين الحكومﺔ والشﺮﻛﺔ
بتاريخ  ٢٥ﺷباط  ٢٠٠٨نصت على ان يتم منح ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول جزء من نشاط التوزيع
)ﺷﺮﻛﺔ من ﺷﺮﻛات التوزيع التي سيتم تﺮخيصها بما ﻻ يقل عن  %٢٥من السوق( وينطبق عليها
ﻛافﺔ الشﺮوط التي ستنطبق على ﺷﺮﻛات التوزيع اﻻخﺮى  ،ﻛما ان اﻻتفاقيﺔ نصت على ان تشمل
موجودات هذه الشﺮﻛﺔ محطات المحﺮوقات التي تملكها مصفاة البتﺮول ونصت ان للمصفاة حق
فصل وتملك محطات بيع المحﺮوقات المملوﻛﺔ للمصفاة وبيعها لشﺮﻛات التوزيع ونصت على ان
تملك خزانات ومضخات المصفاة هو حق للمصفاة ومن حقها بيعها لشﺮﻛات التوزيع ﻛما نصت
على تملك الحكومﺔ لمنشات محددة ضمن الشﺮﻛﺔ )منشات التخزين والتحميل في العقبﺔ ومنشات
الشﺮﻛﺔ في المطارات اﻻردنيﺔ وﻛانت المصفاة ﻛشﺮيك في البدايﺔ ثم تم تملكها من قبل الحكومﺔ
بالكامل بموجب محضﺮ اجتماع مستقبل عمل الشﺮﻛﺔ الموقع في ﺷهﺮ ايلول  (٢٠١٢مع احتفاظ
المصفاة ببقيﺔ الممتلكات والموجودات بما في ذلك اﻻبقاء على ملكيﺔ المصفاة لمﺮافق تحميل
وتوزيع المشتقات النفطيﺔ وبما ان الشﺮﻛﺔ قامت بتأسيس ﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ والتي
باﺷﺮت اعمالها في اﻻول من ﺷهﺮ ايار  ٢٠١٣وقامت بنقل نشاط التوزيع لهذه الشﺮﻛﺔ فاﺻبح
حكما نقل المحطات ومﺮافق انشطﺔ التوزيع لهذه الشﺮﻛﺔ .

 - ٥٨بموجب محضﺮ اجتماع مستقبل عمل الشﺮﻛﺔ الموقع في  ١٣أيلول  ٢٠١٢إنتهت العﻼقﺔ الماليﺔ بين
ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ والحكومﺔ اﻷردنيﺔ بتاريخ  ٣٠نيسان  ٢٠١٨وﺻدر قﺮار رئاسﺔ
الوزراء رقم ) (٧٦٣٣المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ  ٣٠نيسان  ٢٠١٨وتضمن تمديد إستثناء
المشتقات النفطيﺔ الناتجﺔ عن التكﺮيﺮ في ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ من تطبيق المواﺻفات
اﻷردنيﺔ طوال فتﺮة تنفيذ مشﺮوع التوسعﺔ الﺮابع إعتبارا من أول أيار  ٢٠١٨ﺷﺮيطﺔ اﻹلتزام بمﺮاحل
تنفيذ المشﺮوع وعلى أن ﻻ يزيد إنتاج مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ عن  %٤٦من حاجﺔ السوق المحلي
بالنسبﺔ للمشتقات النفطيﺔ غيﺮ المطابقﺔ للمواﺻفات ﻛما تضمن تكليف وزارة الماليﺔ بمتابعﺔ تنفيذ
اﻹجﺮاءات بخصوص النقاط أدناه ورفع ما يتم التوﺻل إليه الى مجلس الوزراء :
 -١قيام وزارة الماليﺔ بإحتساب المبالغ المستحقﺔ لشﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ حتى تاريخ
 ٣٠نيسان  ٢٠١٨وأن يتم دفعها على دفعات خﻼل اﻷعوام  ٢٠١٨و ٢٠١٩و ٢٠٢٠مع الفوائد
الناتجﺔ من عمليﺔ التقسيط وبالنسب التاليﺔ ) ⁒٣٠و  ⁒٤٠و  (⁒٣٠وعلى أن تدفع قيمﺔ هذه المبالغ
بعد ﺻدور قانون الموازنﺔ العامﺔ وقبل نهايﺔ الﺮبع الثاني من ﻛل عام لنفس العام وﺻوﻻً الى سداد
ﻛامل عام  ٢٠٢٠مع قيام وزارة الماليﺔ بتزويد ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻻردنيﺔ بكتاب يبين المبالغ
المستحقﺔ للمصفاة بتاريخ  ٣٠نيسان  ٢٠١٨وضمان دفعها مع الفوائد بالكلفﺔ الفعليﺔ التي تتحملها
الشﺮﻛﺔ خﻼل المدة أعﻼه وبالنسب المبينﺔ أعﻼه  ،ونتيجﺔ لعدم التزام الحكومﺔ بما ورد بالقﺮار
اعﻼه وبنا ًء على اﻻتفاق بين الشﺮﻛﺔ والحكومﺔ ﺻدر قﺮار مجلس الوزراء رقم  ٦٣٩٩المتخذ في
جلسته المنعقدة بتاريخ  ٩أيلول  ٢٠١٩والذي تضمن قيام الشﺮﻛﺔ باقتﺮاض مبلغ يعادل حوالي
 ٤٥٧مليون دينار من البنوك لتسديد جزء من رﺻيد المديونيﺔ المستحقﺔ لصالح الشﺮﻛﺔ على
الحكومﺔ لغايﺔ تاريخ  ٣١ﻛانون اﻻول  ٢٠١٨مقابل اﺻدار تعهدات من قبل وزارة الماليﺔ للبنوك
المحال عليها تتعهد بموجبها بسداد مبلغ القﺮوض والفوائد المستحقﺔ عليها ،وعليه قامت الشﺮﻛﺔ
خﻼل النصف اﻻول من ﺷهﺮ تشﺮين اﻻول  ٢٠١٩بسحب مبلغ يعادل  ٤٥٥٫٥٠٥٫٠٠٠دينار من
البنوك التي تمت اﻻحالﺔ عليها من قبل وزارة الماليﺔ ،حيث قامت وزارة الماليﺔ باﺻدار تعهدات
لهذه البنوك بسداد قيمﺔ اقساط القﺮوض والفوائد المستحقﺔ عليها ،وعليه قامت الشﺮﻛﺔ بتخفيض
قيمﺔ المبلغ الذي تم سحبه و البالغ  ٤٥٥٫٥٠٥٫٠٠٠دينار من رﺻيد الذمم المستحقﺔ على الجهات
اﻷمنيﺔ و الوزارات و الدوائﺮ والجهات الحكوميﺔ ووزارة الماليﺔ بموجب اﻻتفاقيﺔ الموقعﺔ بين
الشﺮﻛﺔ و الحكومﺔ اﻷردنيﺔ ،علما أن الحكومﺔ اﻷردنيﺔ قامت بسداد جميع اﻷقساط و الفوائد
المستحقﺔ للبنوك المحال عليها بموعد استحقاقها ،وهذا بﺮأي ادارة الشﺮﻛﺔ و المستشارين القانونيين
للشﺮﻛﺔ ،فانه ﻻ يتﺮتب على الشﺮﻛﺔ أيﺔ التزامات بخصوص القﺮوض و التعهدات أعﻼه )إيضاح
 /٩هـ(.
 -٢قيام ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ بمعالجﺔ الﺮواسب والماء الموجودة بالخزانات وإتﻼف ما يلزم
من تلك المواد  ،وعلى أن يتم تقييم المواد الﺮاﻛدة بتاريخ  ٣٠نيسان  ٢٠١٨وإحتساب ﻛلفﺔ
الﺮواسب والماء وﻛلف التخلص منها وأن يحول الفائض لوزارة الماليﺔ  ،ونتيجﺔ لﻼتفاق بين
الشﺮﻛﺔ والحكومﺔ ورد ﻛتاب من وزارة الماليﺔ رقم  ٢٨٦٦٩/١٨/٤بتاريخ  ٢٩اب  ٢٠١٩والذي
تضمن موافقﺔ وزارة الماليﺔ على ان تقوم الشﺮﻛﺔ بتنظيف خزاناتها من الﺮواسب والماء مع تحمل
الحكومﺔ لهذه الكلفﺔ وان تقوم الشﺮﻛﺔ بشطب المواد وقطع الغيار واللوازم التي انتفت الحاجﺔ لها
وتحويل الﺮﺻيد الفائض من مخصص المواد الﺮاﻛدة وبطيئﺔ الحﺮﻛﺔ والﺮواسب الى وزارة الماليﺔ،
وعليه قامت الشﺮﻛﺔ باحالﺔ عطاء معالجﺔ الﺮواسب وتكليف لجنﺔ مختصﺔ بدراسﺔ المخزون من
قطع الغيار واللوازم اﻷخﺮى لتحديد المواد واللوازم التي انتفت الحاجﺔ لها تمهيدا لشطبها )إيضاح
.(١٠
 -٣قيام ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ باﻹحتفاظ بمبلغ  ٥مليون دينار ﻛمخصص ﺷطب وإﺻﻼح
وإستبدال إسطوانات الغاز وتحويل مبلغ  ٥مليون دينار المتبقيﺔ لحساب وزارة الماليﺔ  ،وفي حال
تجاوزت القيمﺔ الفعليﺔ لشطب وإﺻﻼح وإستبدال اﻹسطوانات ذلك المبلغ يتم تحويله من وزارة
الماليﺔ من بند أمانات  ،أما إذا ﻛانت القيمﺔ الفعليﺔ أقل يتم تحويل الفﺮق إلى وزارة الماليﺔ وعلى أن
تتم معالجﺔ هذا الموضوع مستقبﻼ من خﻼل اليﺔ التسعيﺮ ،وبناء على ذلك قامت الشﺮﻛﺔ بتحﺮيﺮ
مبلغ  ٥مليون دينار خﻼل الفتﺮة المنتهيﺔ بتاريخ  ٣٠نيسان  ٢٠١٨وعكسها لحساب وزارة الماليﺔ
ووافقت وزارة الماليﺔ على هذا اﻻجﺮاء بموجب ﻛتاب وزارة الماليﺔ رقم  ٢٨٦٦٩/١٨/٤بتاريخ
 ٢٩اب ) ٢٠١٩إيضاح /١٨د(.

 - ٥٩ -٤قيام ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ بحذف فوائد إقتﺮاض ﺷﺮﻛﺔ الكهﺮباء الوطنيﺔ البالغﺔ
 ٧٩٫٢مليون دينار وعلى أن تتم التسويﺔ بين ﺷﺮﻛﺔ الكهﺮباء الوطنيﺔ والحكومﺔ  ،علما أن الشﺮﻛﺔ
قد قامت بحذف هذه المبالغ من قائمﺔ المﺮﻛز المالي الموحدة بناء على ﻛتاب وزارة الماليﺔ الموجه
الى ﺷﺮﻛﺔ الكهﺮباء الوطنيﺔ رقم  ٣٣٠٢٥/٧٣/١٨بتاريخ  ٢٥تشﺮين الثاني  ٢٠١٨و المتضمن
قيام وزارة الماليﺔ بقيد مبلغ الفوائد ﻛسلفﺔ مستحقﺔ على ﺷﺮﻛﺔ الكهﺮباء الوطنيﺔ لصالح الحكومﺔ
لدى وزارة الماليﺔ حتى السداد التام  ،ﻛما وردت موافقﺔ وزارة الماليﺔ على حذف فوائد اقتﺮاض
ﺷﺮﻛﺔ الكهﺮباء الوطينﺔ البالغﺔ  ٧٩٫٢مليون دينار بموجب ﻛتاب وزارة الماليﺔ رقم ٢٨٦٦٩/١٨/٤
بتاريخ  ٢٩اب  ،٢٠١٩و عليه قامت الشﺮﻛﺔ بحذف فوائد إقتﺮاض ﺷﺮﻛﺔ الكهﺮباء الوطنيﺔ من
سجﻼت الشﺮﻛﺔ.
-٥

تص ويب الوض ع الض ﺮيبي لش ﺮﻛﺔ مص فاة البت ﺮول اﻷردني ﺔ نتيج ﺔ إدراج الض ﺮيبﺔ ض من نش ﺮة
اﻷس عار ) (IPPبع د س عﺮ ب اب المص فاة  ،حي ث ان س عﺮ ب اب المص فاة ﻻ يش مل الض ﺮائب العام ﺔ
والخاﺻ ﺔ  ،وإنم ا ي تم إدراج الض ﺮائب بع د ذل ك وي تم تحص يلها م ن الش ﺮﻛات التس ويقيﺔ وتوري دها
لخزينﺔ الدولﺔ )إيضاح /٩و(.

-٦

أن تتحمل الحكومﺔ أي ضﺮائب أو رسوم حكوميﺔ أو فﺮوقات ضﺮيبيﺔ أثناء عﻼقتها مع الشﺮﻛﺔ
ﻛون أن الشﺮﻛﺔ مضمونﺔ الﺮبح بعد الضﺮيبﺔ خﻼل تلك الفتﺮة )إيضاح /٩و(.

-٧

إعفاء مادة البنزين ) (٩٥التي تستخدم لعمليﺔ الخلط ﻹنتاج مادتي ) (٩٠و) (٩٥من الفﺮوقات
الضﺮيبيﺔ بين اﻹستيﺮاد والبيع بموجب قﺮار مجلس الوزراء رقم  ٦٩٥٣المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ  ١٩اذار  ٢٠١٨وتسهيل اﻹجﺮاءات الﻼزمﺔ لتطبيق قﺮار مجلس الوزراء رقم ١٣٣٦٣
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ  ٣ﻛانون الثاني  ٢٠١٦المتضمن إعفاء مستوردات الشﺮﻛﺔ التي
يتم بيعها للشﺮﻛات التسويقيﺔ في المملكﺔ  ،حيث نص القﺮار على إعفاء ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول
اﻷردنيﺔ من الضﺮيبﺔ العامﺔ والخاﺻﺔ إعتبارا من أول أيار  ٢٠١٣للكميات المباعﺔ حصﺮا ً
للشﺮﻛات التسويقيﺔ في المملكﺔ  ،وحل جميع العوالق مع دائﺮة الجمارك وإنجاز جميع البيانات
الجمﺮﻛيﺔ سواء أﻛانت عوالق لدى دائﺮة الجمارك أو لدى مؤسسﺔ المواﺻفات والمقاييس قبل إنتهاء
العﻼقﺔ مع الحكومﺔ  ،علما انه تم تشكيل لجنﺔ من قبل وزارة الماليﺔ ووزارة الطاقﺔ والثﺮوة
المعدنيﺔ تضم مندوبين من دائﺮة الجمارك اﻷردنيﺔ ودائﺮة ضﺮيبﺔ الدخل والمبيعات وﺷﺮﻛﺔ مصفاة
البتﺮول  ،وقد انجزت هذه اللجنﺔ عملها وتم رفع التقﺮيﺮ النهائي خﻼل ﺷهﺮ تشﺮين اﻷول ٢٠١٩
الى وزارة الماليﺔ ووزارة الطاقﺔ والثﺮوة المعدنيﺔ ،وعليه قامت وزارة الماليﺔ ووزارة الطاقﺔ
والثﺮوة المعدنيﺔ باعتماد الكميات الواردة في محضﺮ اللجنﺔ وعليه قامت دائﺮة الجمارك بتنظيم
البيانات الجمﺮﻛيﺔ و العمل جاري على انجازها ،حيث تقدمت الشﺮﻛﺔ بطلب عمل مقاﺻﺔ لدى
وزارة الماليﺔ بينها و بين جزء من ذمﺔ وزارة الماليﺔ لمبالغ البيانات الجمﺮﻛيﺔ غيﺮ المعفيﺔ و التي
ﻻ تشملها القﺮارات أعﻼه وتمت مصادقﺔ دائﺮة الجمارك اﻷردنيﺔ على طلب المقاﺻﺔ بتاريخ ١٦
اذار ) ٢٠٢٠إيضاح /٩و(.

-٨

نقل المخزون اﻹستﺮاتيجي المملوك للحكومﺔ الذي تم تحديد ﻛميته وقيمته الى الشﺮﻛﺔ اللوجستيﺔ
وعلى أن تتم تسويﺔ قيمﺔ هذا المخزون ﻻحقا ً  ،علما ً أن ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ قد بدأت
بنقل ﻛميات المخزون اﻹستﺮاتيجي الى الشﺮﻛﺔ اللوجستيﺔ اﻷردنيﺔ خﻼل ﺷهﺮ نيسان من العام
 ٢٠١٨وما زالت الشﺮﻛﺔ تقوم بنقل الكميات الى الشﺮﻛﺔ اللوجستيﺔ حسب الكميات التي تم طلبها
من قبل الشﺮﻛﺔ اللوجستيﺔ ووزارة الطاقﺔ و الثﺮوة المعدنيﺔ و ذلك حسب امكانيﺔ التخزين لدى
الشﺮﻛﺔ اللوجستيﺔ  ،وردت موافقﺔ وزارة الماليﺔ على هذا اﻻجﺮاء وتم تسويﺔ قيمﺔ المخزون وذلك
بموجب ﻛتاب وزارة الماليﺔ رقم  ٢٨٦٦٩/١٨/٤بتاريخ  ٢٩اب  ٢٠١٩الذي تضمن موافقﺔ وزارة
الماليﺔ على نقل المخزون اﻻستﺮاتيجي الى الشﺮﻛﺔ اللوجستيﺔ ﻛكميات  ،وانه تم تسويﺔ اﻷمور
الماليﺔ الخاﺻﺔ بقيمﺔ المخزون اﻻستﺮاتيجي بشكل نهائي )إيضاح .(٣٤

 - ٦٠-٩

إحتفاظ وزارة الماليﺔ بمخصص الديون المشكوك في تحصيلها )مخصص الخسائﺮ اﻻئتمانيﺔ
المتوقعﺔ( وفي حال إعدام اي ذمﺔ نشأت خﻼل العﻼقﺔ مع الحكومﺔ فإن وزارة الماليﺔ تتعهد بدفعها
للمصفاة  ،ونتيجﺔ لﻼتفاق بين وزارة الماليﺔ والشﺮﻛﺔ وافقت وزارة الماليﺔ على احتفاظ الشﺮﻛﺔ
بﺮﺻيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها )مخصص الخسائﺮ اﻻئتمانيﺔ المتوقعﺔ(  ،وفي
حال استﺮداد الشﺮﻛﺔ ﻻي ذمﺔ تم رﺻدها ضمن المخصص يتم قيد المبلغ المﺮﺻود لحساب وزارة
الماليﺔ وذلك بموجب ﻛتاب وزارة الماليﺔ رقم  ٢٨٦٦٩/١٨/٤بتاريخ  ٢٩اب ٢٠١٩
)إيضاح/٩ي(.

 -١٠تحديد معدل العائد على اﻹستثمار لمﺮاﻛز تعبئﺔ الغاز البتﺮولي المسال لغايات إحتساب مقدار
العمولﺔ لها بنسبﺔ ) ، (⁒١٢ﻛما يحدد مقدار العمولﺔ للفتﺮة منذ أول أيار  ٢٠١٨ولغايــــــﺔ ٣١
ﻛانون اﻷول  ٢٠١٨بمقدار  ٤٣دينار للطن  ،بحيث تعالج أي مبالغ فائضﺔ أو ناقصﺔ ناتجﺔ عن
زيادة أو إنخفاض معدل العائد على اﻹستثمار عن القيمﺔ المستهدفﺔ في إحتساب مقدار العمولﺔ
لمﺮاﻛز التعبئﺔ للفتﺮة الﻼحقﺔ هبوطا ً أو ﺻعودا ً  ،وعلى أن ﻻ يتحقق من اﻻليﺔ أعﻼه أي زيادة في
ﻛلفﺔ اﻹسطوانﺔ على المواطنين أو دعم من قبل الخزينﺔ  /وزارة الماليﺔ لهذا النشاط  ،علما ان
الشﺮﻛﺔ قامت بتزويد هيئﺔ تنظيم قطاع الطاقﺔ بجميع معلومات وبيانات نشاط الغاز ليتم تحديد مبلغ
العمولﺔ للعامين  ٢٠١٩و  ،٢٠٢٠وقد قامت وزارة الطاقﺔ و الثﺮوة المعدنيﺔ بتعيين مدقق حسابات
و ﺷﺮﻛﺔ دراسات خارجيﺔ لتحديد قيمﺔ العمولﺔ للعامين  ٢٠١٩و  ٢٠٢٠علما أن الشﺮﻛﺔ قامت
بتزويد الجهات التي تم تعيينها من قبل وزارة الطاقﺔ و الثﺮوة المعدنيﺔ بجميع البيانات المطلوبﺔ و
ما زالت قيد اﻻجﺮاء )إيضاح .(٢٨
 -١١إحتساب قيمﺔ إيجار الموجودات المنقولﺔ من المصفاة الى ﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ بالنسبﺔ
المعتمدة لدى دائﺮة اﻷراضي والمساحﺔ البالغﺔ ) (⁒٨على اﻷراضي والمباني البالغﺔ قيمتها ٤٫٩
مليون دينار من تاريخ تحويل تلك المباني وحتى تاريخه  ،علما بأن الشﺮﻛﺔ تصﺮ على رفض ما
ورد في البند اعﻼه  ،حيث ان الموجودات التي تم نقلها هي ملك لشﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول بموجب
اتفاقيﺔ تسويﺔ انتهاء اﻻمتياز والتي نصت على ان المحطات هي ملك لشﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول وان
يتم نقلها الى ﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ التي تملكها ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول  ،ﻛما ان للشﺮﻛﺔ
حق التصﺮف بموجوداتها من الناحيﺔ القانونيﺔ وفقا ً للمادة  ٢٣٦من القانون المدني  ،ﻛما ان النقل
بصافي القيمﺔ الدفتﺮيﺔ تم اسوة بالموجودات التي تم نقلها للشﺮﻛات التسويقيﺔ اﻻخﺮى بصافي قيمتها
الدفتﺮيﺔ وفقا ً لﻼتفاقيﺔ الموقعﺔ بين الشﺮﻛات التسويق الثﻼث ووزارة الطاقﺔ والثﺮوة المعدنيﺔ  ،ﻛما
ان اتفاقيﺔ انتهاء اﻻمتياز نصت بان ينطبق على ﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ المملوﻛﺔ لشﺮﻛﺔ
مصفاة البتﺮول ما ينطبق على ﺷﺮﻛات التسويق اﻻخﺮى ،علما أن هنالك مفاوضات بين الشﺮﻛﺔ و
الحكومﺔ نتج عنها اﻻتفاق على قيام وزارة الماليﺔ بالتنسيب الى مجلس الوزراء ﻻلغاء هذا البند وما
زالت قيد اﻻجﺮاء )إيضاح .(٣١
 - ٣٢ﺻندوق الوفاة والتعويض ومكافأة نهايﺔ الخدمﺔ
إستنادا ً إلى قﺮارمجلس اﻹدارة المتعلق بدمج ﺻندوق الوفاة والعجز والتعويض مع مكافأة نهايﺔ
الخدمﺔ في نظام واحد يسمى )نظام الوفاة والعجز والتعويض ومكافأة نهايﺔ الخدمﺔ(  ،وبموجب
البﻼغ العام رقم  ٢٠١٢/١١الصادر عن ﺷﺮﻛﺔ مصفاة البتﺮول اﻷردنيﺔ بتاريـخ  ٣آذار،٢٠١٢
يحتسب للموظف عند نهايﺔ الخدمﺔ مبلغ  %١٥٠من إجمالي الﺮاتب الشهﺮي وحسب آخﺮ أجﺮ
يتقاضاه على أن ﻻ يزيد المبلغ عن  ٢٫٠٠٠دينار عن ﻛل سنﺔ خدمﺔ لمن تقل رواتبهم اﻻجماليﺔ عن
 ٢٫٠٠٠دينار ﺷهﺮيا ً  ،وفي حال تجاوز الﺮاتب اﻻجمالي الشهﺮي  ٢٫٠٠٠دينار  ،يدفع للموظف
مكافأة نهايﺔ خدمﺔ بواقع راتب ﺷهﺮ إجمالي واحد عن ﻛل سنﺔ خدمﺔ حسب آخﺮ راتب تقاضاه ،
بحيث يتم تحديد المبالغ الﻼزمﺔ سنويا ً من قبل مجلس اﻹدارة وبما يتناسب مع حجم هذا اﻹلتزام
وبحيث تتمكن الشﺮﻛﺔ من تغطيته خﻼل خمس سنوات ووفقا ً للملحق رقم ) (٥لنظام الصندوق
الجديد المشار إليه أعﻼه  ،هذا وﻻ يوجد عجز في رﺻيد المخصص الواجب أخذه ﻛما فــــي ٣١
ﻛانون اﻻول . ٢٠١٩

 - ٦١ - ٣٣أرﺻدة ومعامﻼت ومع أطﺮاف ذات عﻼقﺔ
ان تفاﺻيل اﻻرﺻدة والمعامﻼت مع وزارة الماليﺔ هي ﻛما يلي :

اﻷرﺻدة :

وزارة الماليﺔ مدين )ايضاح  /٩هـ(
وزارة الماليﺔ – أمانات فﺮوقات تسعيﺮ المشتقات
والفوائض )ايضاح /١٨أ(
وزارة الطاقﺔ والثﺮوة المعدنيﺔ – أمانات إنشاء
خزانات بديلﺔ )ايضاح /١٨ج(

المعامﻼت :
دعم المشتقات النفطيﺔ المقيد على حساب وزارة
الماليﺔ )ايضاح (٢٤
وزارة الماليﺔ – تسويﺔ اﻷرباح مع الحكومﺔ
)ايضاح (٢٨
وزارة الماليﺔ – فائض فﺮق تسعيﺮ المشتقات
النفطيﺔ )ايضاح (٢٤
-

 ٣١ﻛانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون اﻷول
٢٠١٨
٢٠١٩
دينـــــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــــار
٢٤٧٫٠٨٥٫٩٢٩
٢١١٫٢٧٠٫٥١١
)(٤٥٫٤٢٠٫٣٢٢

)(٥٠٫١٦٧٫٦٣٣

)(٩٣٫٥٠٠٫١٠٣

)(٩٣٫٥٠٠٫١٠٣

٢٠١٩
دينـــــــــــــــــــار

٢٠١٨
دينـــــــــــــــــــار

٣٠٫٢٢٨٫٢٥٣

٧٤٫٢٩٥٫٢٨٧

-

٥٫٧٨٣٫٧٦٠

)(٤٫٤٦٨٫٧٦٠

)(٣٫٣٩١٫٧٤٠

بلغت الﺮواتب والمكافآت والمنافع اﻻخﺮى لﻼدارة التنفيذيﺔ العليا وأعضاء مجلس اﻻدارة ما
مجموعﺔ  ١٬٤٥٧٬٤٦٩دينار للعام  ١٫٤١٧٫٦٧٣) ٢٠١٩دينار للعام . (٢٠١٨

 -٣٤أمانات المخزون اﻻستﺮاتيجي  -وزارة الماليﺔ
انتهاء العﻼقﺔ مع الحكومﺔ
بموجب قﺮار رئاسﺔ الوزراء رقم ) (٧٦٣٣المتخذ في جلس ته المنعق دة بت اريخ  ٣٠نيس ان  ٢٠١٨ت م
تكلي ف وزارة المالي ﺔ بمتابع ﺔ تنفي ذ ورف ع م ا ي تم التوﺻ ل الي ه ال ى مجل س ال وزراء بخص وص نق ل
المخزون اﻹستﺮاتيجي المملوك للحكومﺔ الذي تم تحدي د ﻛميت ه وقيمت ه ال ى الش ﺮﻛﺔ اللوجس تيﺔ وعل ى
أن ت تم تس ويﺔ قيم ﺔ ه ذا المخ زون ﻻحق ا ً  ،علم ا ً أن ﺷ ﺮﻛﺔ مص فاة البت ﺮول اﻷردني ﺔ ق د ب دأت بنق ل
ﻛميات المخزون اﻹس تﺮاتيجي ال ى الش ﺮﻛﺔ اللوجس تيﺔ اﻷردني ﺔ خ ﻼل ﺷ هﺮ نيس ان م ن الع ام ٢٠١٨
وما زالت الشﺮﻛﺔ تقوم بنقل الكمي ات ال ى الش ﺮﻛﺔ اللوجس تيﺔ حس ب الكمي ات الت ي ت م طلبه ا م ن قبل
الش ﺮﻛﺔ اللوجس تيﺔ ووزارة الطاق ﺔ و الث ﺮوة المعدني ﺔ و ذل ك حس ب امكاني ﺔ التخ زين ل دى الش ﺮﻛﺔ
اللوجستيﺔ  ،وردت موافقﺔ وزارة الماليﺔ على هذا اﻻجﺮاء وتم تس ويﺔ قيم ﺔ المخ زون وذل ك بموج ب
ﻛت اب وزارة المالي ﺔ رق م  ٢٨٦٦٩/١٨/٤بت اريخ  ٢٩اب  ٢٠١٩ال ذي تض من موافق ﺔ وزارة المالي ﺔ
عل ى نق ل المخ زون اﻻس تﺮاتيجي ال ى الش ﺮﻛﺔ اللوجس تيﺔ ﻛكمي ات  ،وان ه ت م تس ويﺔ اﻷم ور المالي ﺔ
الخاﺻﺔ بقيمﺔ المخزون اﻻستﺮاتيجي بشكل نهائي.

 - ٦٢-

يوضح الجدول التالي ﻛميﺔ المخزون ﻛما في  ٣١ﻛانون اﻷول  ٢٠١٩و : ٢٠١٨

نفط خام
غاز مسال
بنزين ٩٠
بنزين ٩٥
أفتور
ﻛاز
ديزل
زيت وقود % ٣٫٥
اسفلت

-

 ٣١ﻛانـــــــــــــــــــــــــــــــون اﻷول
٢٠١٨
٢٠١٩
ﻛميﺔ  /طن
ﻛميﺔ  /طن
٤٢٫٩٢٦
٤٢٫٩٢٦
١٫٨٣١
١٥
٣٥٫٤٩٤
٢٣٢
٩٫٥٢٥
١٧
٢٠٫٣١٣
٥٫٣٩٩
٣٠٫٩٧٧
٣٠٫٩٧٧
١٢٫٨٣٧
٧
٨٠٫١٦٨
٨٠٫١٦٨
٤٫٢٠٧
٤٫٢٠٧
٢٣٨٫٢٧٨
١٦٣٫٩٤٨

تم نقل ﻛميﺔ  ٧٤٫٣٣٠ط ن م ن المخ زون اﻹس تﺮاتيجي ال ى الش ﺮﻛﺔ اللوجس تيﺔ اﻷردني ﺔ خ ﻼل الع ام
 ٢٠١٩وﻛما هو موضح في الجدول أعﻼه.

 - ٣٥إدارة المخاطﺮ
تتبع الشﺮﻛﺔ سياسات ماليﺔ ﻻدارة المخاطﺮ المختلفﺔ ضمن استﺮاتيجيﺔ محددة وتتولى إدارة الشﺮﻛﺔ
رقابﺔ وضبط المخاطﺮ وإجﺮاء التوزيع اﻻستﺮاتيجي اﻷمثل لكل من الموجودات الماليﺔ
والمطلوبات الماليﺔ  ،وتشمل المخاطﺮ أسعار الفائدة والسوق و اﻻئتمان والعمﻼت اﻷجنبيﺔ .
أ  -إدارة مخاطﺮ رأس المال
تقوم الشﺮﻛﺔ بادارة راسمالها للتأﻛد من قدرتها على اﻻستمﺮار وتعظيم العائد للمساهمين من خﻼل
تحقيق التوزان اﻻمثل بين حقوق الملكيﺔ والدين  ،ﻛما انه لم يطﺮأ اي تغييﺮ على سياسيﺔ الشﺮﻛﺔ
منذ العام الماضي .
ب  -مخاطﺮ السيولﺔ
تسمى أيضا بمخاطﺮ التمويل  ،وهي المخاطﺮ التي تتمثل بالصعوبﺔ التي ستواجهها الشﺮﻛﺔ فيما
يتعلق بتوفيﺮ اﻻموال الﻼزمﺔ للوفاء بمطلوباتها  ،وتقوم الشﺮﻛﺔ بادارة مخاطﺮ السيولﺔ عن طﺮيق
الحفاظ على إحتياطات ﻛافيﺔ والﺮقابﺔ المستمﺮة للتدفقات النقديﺔ الفعليﺔ والمتوقعﺔ وموائمﺔ
استحقاقات الموجودات الماليﺔ مع المطلوبات الماليﺔ.
ج  -مخاطﺮ اﻹئتمان
مخاطﺮ اﻹئتمان تتعلق بمخاطﺮ إخفاق الطﺮف اﻵخﺮ بالوفاء بالتزاماته التعاقديﺔ مما يسبب خسائﺮ
للشﺮﻛﺔ ،هذا وتتبع الشﺮﻛﺔ سياسﺔ التعامل مع أطﺮاف مؤهلﺔ إئتمانيا ً  ،وذلك من أجل تخفيف خطﺮ
الخسائﺮ الماليﺔ الناجمﺔ عن عدم الوفاء باﻹلتزامات .
ﻛما أن موجودات الشﺮﻛﺔ الماليﺔ والتي تتكون بشكل أساسي من المدينون وأرﺻدة مدينﺔ أخـــﺮى ،
والموجودات الماليﺔ بالقيمﺔ العادلﺔ من خﻼل قائمﺔ الدخل الشامل والنقد ﻻ تمثل تﺮﻛز هام لمخاطﺮ
اﻹئتمان ﻛما أن المدينون منتشﺮين بشكل واسع بين تصنيفات العمﻼء ومناطقهم الجغﺮافيﺔ ﻛما ويتم
المحافظﺔ على رقابﺔ إئتمانيﺔ ﺻارمﺔ بحيث يتم مﺮاقبﺔ حدود اﻹئتمان لكل عميل على حدا بشكل
مستمﺮ وأخذ مخصص الخسائﺮ اﻻئتمانيﺔ المتوقعﺔ له .

 - ٦٣إن جميع إستثمارات الشﺮﻛﺔ في اﻷسهم مصنفﺔ ﻛموجودات ماليﺔ بالقيمﺔ العادلﺔ من خﻼل قائمﺔ
الدخل الشامل.
 إن خطﺮ اﻹستثمار باﻷسهم متعلق بالتغيﺮ في قيمﺔ اﻷداة الماليﺔ نتيجﺔ للتغيﺮات في أسعار إغﻼقتلك اﻷسهم .
 إن تغيﺮ نسبﺔ مؤﺷﺮ السوق المالي للموجودات الماليﺔ المتداولﺔ ﻛما في تاريخ القوائم الماليﺔالموحدة بنسبﺔ  %٥زيادة و/أو  %٥نقصان  ،و فيما يلي اثﺮ التغيﺮ على حقوق الملكيﺔ للشﺮﻛﺔ :

 %٥زيادة
) %٥نقصان(
د -

٢٠١٩
دينــــــــــــــار
١١٤٫٧٣٢
)(١١٤٫٧٣٢

٢٠١٨
دينــــــــــــــــار
١٠٠٫٣٦٨
)(١٠٠٫٣٦٨

مخاطﺮ السوق
المخاطﺮ السوقيﺔ هي عبارة عن الخسائﺮ بالقيمﺔ الناتجﺔ عن التغيﺮ في أسعار السوق ﻛالتغيﺮ في
أسعار الفوائد و أسعار الصﺮف اﻷجنبي و أسعار أدوات الملكيﺔ وبالتالي تغيﺮ القيمﺔ العادلﺔ
للتدفقات النقديﺔ لﻸدوات الماليﺔ داخل وخارج قائمﺔ المﺮﻛز المالي الموحدة .

 - ١مخاطﺮ العمﻼت
ان العمليات الﺮئيسيﺔ للشﺮﻛﺔ هي بالدينار اﻷردني و الدوﻻر اﻷمﺮيكي  ،وفيما يلي القيم الدفتﺮيﺔ
للموجودات الماليﺔ والمطلوبات الماليﺔ بالعمﻼت اﻻجنبيﺔ للشﺮﻛﺔ ﻛما في  ٣١ﻛانون اﻷول :

موجودات – دوﻻر أمﺮيكي
مطلوبات – دوﻻر أمﺮيكي

٢٠١٨
٢٠١٩
دينــــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــــــار
٥١٢٫٣١٧
٦٦٦٫١٤٠
٥٥٠٫٢٤٤٫١١٥ ٤٣٤٫٣٣٠٫٩٤٧

يتعلق خطﺮ العملﺔ بالتغيﺮات في اسعار العملﺔ التي تنطبق على التسديدات بالعملﺔ اﻻجنبيﺔ  ،وﻛون
الدينار اﻻردني )العملﺔ الﺮئيسيﺔ للشﺮﻛﺔ( مﺮتبط بالدوﻻر اﻻمﺮيكي  ،فان ادارة الشﺮﻛﺔ تعتقد بان
خطﺮ العملﺔ اﻻجنبيﺔ غيﺮ مادي .
-٢

مخاطﺮ سعﺮ الفائدة
مخاطﺮ سعﺮ الفائدة هي المخاطﺮ المتعلقﺔ بالتغيﺮ بقيمﺔ اﻷداه الماليﺔ نتيجﺔ للتغيﺮات بمعدﻻت
الفائدة السوقيﺔ .
تقوم الشﺮﻛﺔ بإدارة تعﺮضها لمخاطﺮ سعﺮ الفائدة بشكل مستمﺮ  ،ويتم تقييم الخيارات المختلفﺔ مثل
إعادة التمويل وتجديد المﺮاﻛز الماليﺔ والتمويل البديل .
هذا ويتم تحديد تحاليل الحساسيﺔ أدناه وفقا ً للتعﺮض ﻷسعار الفائدة المتعلقﺔ بالبنوك الدائنﺔ بتاريخ
القوائم الماليﺔ الموحدة ﻛما أعد التحليل على فﺮض أن مبلغ اﻹلتزام القائم بتاريخ القوائم الماليﺔ
الموحدة ﻛان قائما ً طوال العام  ،ويتم إستخدام زيادة أو نقص بمقدار نصف نقطﺔ مئويﺔ )(%٠/٥
والتي تمثل تقييم إدارة الشﺮﻛﺔ للتغيﺮ المحتمل والمقبول بمعدﻻت الفائدة السوقيﺔ .

 %٠/٥زيادة
 %٠/٥نقصان

٢٠١٩
دينــــــــــــــــــــار
٢٫٣٦٠٫٢١٠
)(٢٫٣٦٠٫٢١٠

٢٠١٨
دينــــــــــــــــــار
٣٫٨٥٤٫٧٢٥
)(٣٫٨٥٤٫٧٢٥

 - ٦٤ - ٣٦التوزيع القطاعي والجغﺮافي
معلومات عن قطاعات اﻻعمال :
يتم تنظيم الشﺮﻛﺔ ﻻغﺮاض اداريﺔ من خﻼل أربعﺔ قطاعات أعمال رئيسيﺔ  ،وهي ﻛاﻻتي:
أ(

التكﺮي ﺮ  :يق وم ه ذا القط اع بفص ل وتحوي ل مكون ات الزي ت الخ ام المس تورد ال ى مجموع ﺔ م ن
المش تقات النفطي ﺔ المختلف ﺔ  ،ويعتم د ف ي معظ م عمليات ه عل ى ت ﺮخيص م ن ﺷ ﺮﻛﺔ ال ـ UOP
اﻷمﺮيكيﺔ.

ب( التوزيع  :يشكل التوزيع حلقﺔ الوﺻل بين نش اطي اﻻنت اج والتكﺮي ﺮ داخ ل الش ﺮﻛﺔ م ن جه ﺔ  ،وب ين
ﻛاف ﺔ العم ﻼء ف ي من اطق المملك ﺔ المختلف ﺔ م ن جه ﺔ أخ ﺮى  ،فه و المس ؤول ع ن تلبي ﺔ ﻛاف ﺔ طلب ات
العمﻼء من منتجات الشﺮﻛﺔ من المشتقات النفطيﺔ والغاز .
ج(

ﺻناعﺔ الزيوت المعدنيﺔ  :يشمل هذا القطاع تصنيع وانتاج وتعبئﺔ العديد من ان واع الزي وت المعدني ﺔ
المطلوبﺔ في اﻷسواق المحليﺔ والخارجيﺔ .

د(

ﺻناع ـﺔ وتعبئ ﺔ الغ از المس ال  :يش مل ه ذا القط اع انت اج وتعبئ ﺔ الغ از المس ال وتص نيع وإﺻ ﻼح
وﺻيانﺔ إسطوانات الغاز وتعبئتها في ثﻼث محطات تابعﺔ للشﺮﻛﺔ.

-

إن جميع موجودات ومطلوبات وعمليات الشﺮﻛﺔ هي داخل المملكﺔ اﻷردنيﺔ الهاﺷميﺔ .

-

وفيما يلي معلومات عن اعمال الشﺮﻛﺔ موزعﺔ حسب اﻻنشطﺔ :

ربح السنﺔ قبل الضﺮيبﺔ
اجمالي موجودات القطاع
اجمالي مطلوبات القطاع

 ٣١ﻛانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون اﻷول ٢٠١٩
تسويق وبيع
ﺻناعﺔ الزيـوت
نشاط التكﺮيـﺮ وتعبئﺔ
المجموع
اخﺮى
المنتجات البتﺮوليﺔ
المعدنيـــــــــﺔ
إسطوانات الغاز
دينــــــــــــــــــار
دينـــــــــــــار
دينـــــــــــــــــار
دينـــــــــــــــار
دينــــــــــــــــــار
٥٢٬١٤١٬٠٧٥
٨٤٬٦٦٨
٢٧٬٠٩٦٬٩٦٩
٩٬٠٠٠٬٧٠٧
١٥٬٩٥٨٬٧٣١
١٬٢٩١٬١٩٣٬٧٤٩
٤٫٦٦٧٫٣٤٥
٣٧٥٬٩٨٠٬٥١٨
٢٨٫٤٠٠٫٥٠٥
٨٨٢٫١٤٥٫٣٨١
١٬٠٤٤٬٢٩٤٬٦٣٥
٢٥١٫٠١٣
٢٧٤٫٤٧٩٫٤١٠
١٩٫٢٩٨٫١٩٤
٧٥٠٫٢٦٦٫٠١٨

ربح السنﺔ قبل الضﺮيبﺔ
اجمالي موجودات القطاع
اجمالي مطلوبات القطاع

 ٣١ﻛانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون اﻷول ٢٠١٨
تسويق وبيع
ﺻناعﺔ الزيـوت
نشاط التكﺮيـﺮ وتعبئﺔ
المجموع
اخﺮى
المنتجات البتﺮوليﺔ
المعدنيـــــــــﺔ
إسطوانات الغاز
دينــــــــــــــــــار
دينـــــــــــــار
دينـــــــــــــــــار
دينـــــــــــــــار
دينــــــــــــــــــار
٤٢٫٦٩٢٫٨٩٦
٨٤٫٨٨١
١٤٫١٧٧٫٠٥٣
٩٫٤٧٥٫٨٦٩
١٨٫٩٥٥٫٠٩٣
١٫٤٤٠٫٢٢١٫٥٩٩
٤٫٥٦٤٫٣٥٣
٢٤٩٫٣٠٣٫٦٠٧
٢٨٫٧٧٠٫١٥٥
١٫١٥٧٫٥٨٣٫٤٨٤
١٫٢١٠٫٣١٢٫٣٩٨
٢٣٢٫٦٩١
١٥٨٫٩٠٧٫١٩٣
١٩٫٥٠٤٫٠٣٣
١٫٠٣١٫٦٦٨٫٤٨١

 - ٣٧الخطﺔ المستقبليﺔ
بعد أن تم إنجاز مﺮاحل هامﺔ تخص مشﺮوع التوسعﺔ الﺮابع للمصفاة مثل الدراسﺔ اﻷوليﺔ للجدوى
اﻻقتصاديﺔ  ،واختيار تﺮﻛيبﺔ منشآت التوسعﺔ  ،واختيار التكنولوجيا الخاﺻﺔ بهذا المشﺮوع ،
واستكمال التصاميم اﻷساسيﺔ للمشﺮوع  ،وقيام ﺷﺮﻛﺔ  Tecnicas Reunidasاﻹسبانيﺔ باﻻنتهاء
من التصاميم الهندسيﺔ التفصيليﺔ اﻷوليﺔ للمشﺮوع  FEEDبدايﺔ ﺷهﺮ تموز من عام  ، ٢٠١٩فقد
تم اختيار بنك ستاندرد تشارتﺮد ﻛمستشار مالي للمشﺮوع ليتولى أمﺮ استكمال متطلبات التمويل
والمباحثات مع الجهات التي تبدي اهتماما ً بتمويل هذا المشﺮوع  ،ﻛما قامت الشﺮﻛﺔ بالتعاقد مع
مستشار قانوني عالمي وﻛذلك التعاقد مع ﺷﺮﻛﺔ  Technipﻹدارة المشﺮوع بما يتضمن إعداد
ﺷﺮوط تأهيل متعهدي التنفيذ وتقييم عﺮوضهم واختيار اﻷنسب منهم وﻛذلك اﻹﺷﺮاف على تنفيذ
المشﺮوع .

 - ٦٥تم التﺮتيب مع عدد من البنوك اﻷردنيﺔ لتوفيﺮ التمويل الﻼزم لسداد حوالي ) (٤٥٥مليون دينار من الديون
المستحقﺔ للشﺮﻛﺔ على الحكومﺔ بحيث تقوم الحكومﺔ بتسديد اﻷقساط والفوائد المستحقﺔ على هذا المبلغ
وقد قامت الشﺮﻛﺔ خﻼل ﺷهﺮ تشﺮين اﻷول  ٢٠١٩بسحب هذه المبالغ من البنوك  ،ﻛما تم تحقيق تقدم
ملحوظ على ﺻعيد العﻼقﺔ بين الحكومﺔ والشﺮﻛﺔ حيث تم إنهاء معظم اﻷمور العالقﺔ بهذا الخصوص،
وتتواﺻل اﻻجتماعات بين مندوبين عن الشﺮﻛﺔ ومندوبين عن الحكومﺔ لﻼتفاق على ما تبقى من اﻷمور
المﺮتبطﺔ بالعﻼقﺔ الماليﺔ بينهما وذلك على أثﺮ انتهاء العﻼقﺔ الماليﺔ بين الحكومﺔ والشﺮﻛﺔ اعتبارا ً من
تاريخ اول ايار  ٢٠١٨وبعد ﺻدور قﺮار مجلس الوزراء رقم  ٧٦٣٣بتأجيل تطبيق مواﺻفﺔ المشتقات
النفطيﺔ إلى حين اﻻنتهاء من تنفيذ مشﺮوع التوسعﺔ الﺮابع ﺷﺮيطﺔ اﻻلتزام بخطﺔ محددة للتنفيذ.
وعلى ﺻعيد نشاط التكﺮيﺮ بدأت المصفاة اعتبارا ً من ﺷهﺮ أيلول الماضي باستﻼم النفط الخام العﺮاقي
لتكﺮيﺮه وذلك بموجب اتفاقيﺔ بين الحكومتين اﻷردنيﺔ والعﺮاقيﺔ لتزويد المملكﺔ بكميﺔ ) (١٠٬٠٠٠بﺮميل
من نفط ﻛﺮﻛوك يوميا ً وقد تم استﻼم وتكﺮيﺮ ما يزيد عن ) (١٫١مليون بﺮميل حتى نهايﺔ العام.
أما فيما يخص نشاط الغاز المسال فقد تم في ﺷهﺮ تشﺮين ثاني الماضي تشغيل الوحدة الجديدة لتعبئﺔ الغاز
المسال والتي تصل طاقتها إلى ) (٣٬٦٠٠أسطوانﺔ في الساعﺔ في محطﺔ غاز عمان مما يمكن الشﺮﻛﺔ من
مواجهﺔ الطلب المﺮتفع على الغاز خﻼل أﺷهﺮ الشتاء.
تواﺻل ﺷﺮﻛﺔ تسويق المنتجات البتﺮوليﺔ اﻷردنيﺔ نشاطها فيما يتعلق بإنشاء محطات وقود جديدة في
مختلف مناطق المملكﺔ وتم افتتاح المحطات التاليﺔ منذ بدايﺔ العام الحالي تحت ادارة ﺷﺮﻛﺔ جوبتﺮول:
محطﺔ تاج عمون ﺷارع اﻻستقﻼل  ،ومحطﺔ الﺮضوان اربد طﺮيق حكما  ،ومحطﺔ العيطان المفﺮق ،
ومحطﺔ اليادودة ﺷارع مأدبا  ،ومحطﺔ عويس طﺮيق البحﺮ الميت  ،ومحطﺔ العبدﻻت طﺮيق السلط ،
ومحطﺔ الحنيطي منطقﺔ ابو علندا  ،ومحطﺔ الضمان اﻻجتماعي ﺷارع الجامعﺔ اﻻردنيﺔ  ،ومحطﺔ عبدون
الثانيﺔ ﻛﺮدور عبدون.
وتم افتتاح المحطات التاليﺔ منذ بدايﺔ العام تحت ادارة ﺷﺮﻛﺔ هيدرون للطاقﺔ :
محطﺔ أبو ﻛشك في اﻻغوار ،ومحطﺔ الغويﺮي طﺮيق الزرقاء جﺮش  ،ومحطﺔ سطح معان  ،ومحطﺔ
السقا ﺷارع الحﺮيﺔ  ،ومحطﺔ السوق المﺮﻛزي  ،ومحطﺔ الفحيص  -حتﺮ ،ومحطﺔ الحزام طﺮيق الحزام ،
ومحطﺔ الخﺮابشﺔ الحﺮمين  -المدينﺔ الﺮياضيﺔ ،ومحطﺔ ابو عاقولﺔ رويشد ومحطﺔ البقعﺔ -الزعبي.
على الﺮغم من الظﺮوف اﻻستثنائيﺔ التي ﺷهدها اﻻقتصاد العالمي والمملكﺔ اﻻردنيﺔ الهاﺷميﺔ بسبب
فيﺮوس ﻛورونا منذ بدايﺔ عام  ٢٠٢٠اﻻ ان ﺷﺮﻛﺔ جوبتﺮول تواﺻل اﻻستمﺮار في التوسع بافتتاح
محطات جديدة وسيتم حتى نهايﺔ عام  ٢٠٢٠افتتاح محطﺔ التنمويﺔ الثانيﺔ مقابل وزارة الخارجيﺔ ،
ومحطﺔ اللوزي الجبيهﺔ ،ومحطﺔ بﺮج الحياة القويﺮة  ،ومحطﺔ الطﺮيق الخلفي العقبﺔ  ،ومحطﺔ السقا
ﺷارع الـ ، ١٠٠ومحطﺔ قاسم الدبس منطقﺔ سحاب.
وﻛما تم تطويﺮ نظام اتمتﺔ المحطات ونظام البطاقات اﻻلكتﺮونيﺔ بحيث اضاف ميزة تفعيل خدمﺔ الﺮقم
السﺮي للبطاقﺔ والتحكم بمصﺮوف المﺮﻛبﺔ واستهﻼﻛها للوقود حسب المسافﺔ المقطوعﺔ بالكيلومتﺮات
حسب عداد المﺮﻛبﺔ او من خﻼل ربط المﺮﻛبﺔ على انظمﺔ تتبع المﺮﻛبات  GPSباﻹضافﺔ لتطويﺮ نظام
التعبئﺔ  RFIDوالتحكم الكتﺮونيا بتغييﺮ اﻻسعار لكافﺔ المحطات المملوﻛﺔ والمدارة من غﺮفﺔ السيطﺮة
والتحكم.
وتم تفعيل نظام الموارد البشﺮيﺔ الخدمﺔ الذاتيﺔ بحيث أﺻبحت جميع استعﻼمات وطلبات الموظفين من
خﻼل التطبيقات الذﻛيﺔ الكتﺮونيا وتفعيل نظام الدعم الفني اﻻلكتﺮوني لدوائﺮ الشﺮﻛﺔ الداخليﺔ .

 - ٦٦ومن المخطط له خﻼل العام  ٢٠٢٠ان يتم تفعيل التطبيقات الذﻛيﺔ عن طﺮيق اﻻنظمﺔ الذﻛيﺔ لطلبات
المحﺮوقات وتسليمها في المحطات بطﺮيقﺔ اليه وتفعيل التطبيقات الذﻛيﺔ لتنظيم الدعم الفني للعمﻼء في
محطاتهم والدفع اﻻلكتﺮوني لكافﺔ الخدمات المقدمﺔ من قبل الشﺮﻛﺔ عن طﺮيق اي فواتيﺮﻛم باﻹضافﺔ الى
استكمال اتمتﺔ المخزون وانظمﺔ البيع اﻻلكتﺮوني في ﻛافﺔ المحطات المدارة والمزودة.
وستستمﺮ الشﺮﻛﺔ باستقطاب عمﻼء الطيﺮان لتزويد ﺷﺮﻛات الطيﺮان بمادة وقود الطائﺮات من خﻼل
مطار الملكﺔ علياء ومطار الملك الحسين ومطار مارﻛا باﻹضافﺔ الى اﻻستمﺮار بالتوسع بمحطات جديدة
يتم انشاؤها من قبل أﺻحابها لتوقيع عقود تزويد مع الشﺮﻛﺔ ومواﺻلﺔ استﺮاتيجيﺔ زيادة اعداد المحطات
المملوﻛﺔ للغيﺮ بحيث تدار من قبل ﺷﺮﻛﺔ جوبتﺮول او ﺷﺮﻛﺔ هيدرون.
فيما يخص نشاط الزيوت المعدنيﺔ أجﺮت الشﺮﻛﺔ تغييﺮات على العبوات المستخدمﺔ لتعبئﺔ منتجاتها من
الزيوت المعدنيﺔ وذلك في خطوة تهدف إلى الحد من تقليد منتجات زيوت جوبتﺮول.
ويجﺮي العمل على إنتاج زيوت جديدة تواﻛب التطور في السوق المحلي والخارجي  ،ﻛما بدأ التوسع في
استخدام زيوت أساس من المجموعﺔ الثانيﺔ والثالثﺔ لﺮفع جودة المنتجات والمساعدة في خفض ﻛلف
اﻻنتاج.
ﻛما يجﺮي العمل على ﺷﺮاء وتﺮﻛيب خطوط إنتاج ومعدات خلط جديدة لتحديث معدات المصنع وتحسين
القدرة اﻹنتاجيﺔ.
وفي ضوء تدنى استهﻼك الزيوت المعدنيﺔ في المملكﺔ والمنافسﺔ الحادة من العديد من المصنعين المحليين
واﻻﺻناف رخيصﺔ السعﺮ ومتدنيﺔ النوعيﺔ التي يزخﺮ بها السوق المحلي تستمﺮ الجهود لخفض الكلف
ولتسويق منتجات الشﺮﻛﺔ من مختلف أنواع الزيوت وذلك داخل المملكﺔ وخارجها معتمدين في ذلك على
الجودة العاليﺔ لمنتجاتنا حيث يتم التصديﺮ إلى العﺮاق وتشاد وغيﺮها  ،ﻛما سيتم التﺮﻛيز على أسواق
جديدة مثل فلسطين وجورجيا التي بدأ التصديﺮ إليهما بشكل أولي.

 - ٦٧ - ٣٨مستويات القيمة العادلة
أ  -الموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركة والمحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر:
ان بعض الموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركة مقيمة بالقيمة العادلة في نهاية كل سنة مالية  ،والجدول التالي يوضح معلومات حول كيفية تحديد القيمة العادلة لهذه الموجودات المالية
والمطلوبات المالية )طرق التقييم والمدخﻼت المستخدمة( :
القيمــــــــــــــة العادلـــــــــــــــــــــــة
 ٣١كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــون اﻷول
الموجودات المالية

٢٠١٩

٢٠١٨

دينار

دينار

مستوى القيمة

طــــــريقة التقييم

مدخﻼت هامة

العﻼقة بين المدخﻼت الهامة

العادلــــــــة

والمدخﻼت المستخدمة

غير ملموسة

غير الملموسة والقيمة العادلة

موجودات مالية بالقيمة العادلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل :
اسهم شركات

٢٫٢٩٤٫٦٣٩

٢٫٠٠٧٫٣٦٩

مجموع الموجودات المالية بالقيمة العادلة

٢٫٢٩٤٫٦٣٩

٢٫٠٠٧٫٣٦٩

المستوى اﻻول

اﻻسعار المعلنة في اﻻسواق
المالية

ﻻ ينطبق

ﻻ ينطبق

لم تكن هنالك أي تحويﻼت بين المستوى اﻻول والمستوى الثاني خﻼل السنة المالية .
ب  -الموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركة وغير المحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر:
نعتقد ان القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الظاهرة في القوائم المالية الموحدة للشركة تقارب قيمتها العادلة  ،حيث تم تقييم اﻻستثمارات العقارية في الشركات التابعة و المحطات عند عملية الشراء.
 - ٣٩اﻻحداث الﻼحقة
أ -بتاريخ  ١١اذار  ٢٠٢٠قامت منظمة الصحة العالمية بتصنيف فيروس  Covid-١٩كجائحة  ،والذي أثر سلبا على العرض والطلب في اﻷسواق العالميـة وادى الى انخفاض أسعار النفط الخام والمشتقات النفطيـــة
الجاهزة  ،كما ادى الى تغيير في السلوك اﻻجتماعي نتيجة الحجر الصحي الذي تم تطبيقه من قبل الحكومات  ،انه من غير المؤكد استمرار تأثير فيروس Covid-١٩على اﻷسواق العالمية و أسعار النفط الخام والمشتقات
النفطية الجاهزة و مدى تأثيره على العمليات الخاصة بالمجموعة  ،و بناء على ذلك ﻻ تعتقد المجموعة انه من العملي احتساب التقديرات الكمية لﻼثار المحتملة لهذه الجائحة في الوقت الحالي.
ب -انخفضت أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية عالميا ً وذلك ﻻرتفاع العرض وانخفاض الطلب الناتج عن عدم وصول الدول المنتجة للنفط الخام ضمن ما يعرف بمجموعة  OPEC+في شهر آذار  ٢٠٢٠ﻹتفاق بخصوص خفض
اﻹنتاج  ،أنه من غير المؤكد استمرار عدم التوصل ﻹتفاق بين أعضاء مجموعة  OPEC+وبالتالي فإنه من غير المؤكد استمرار انخفاض أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية ومدى تأثير هذا اﻻنخفاض على المجموعة  ،وعليه
ﻻ تعتقد المجموعة أنه من العملي احتساب التقديرات الكمية لﻶثار المحتملة ﻻنخفاض أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية في الوقت الحالي.
ج -أرباح مقترح توزيعها :قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  ١٤آيار  ٢٠٢٠التوصية للهئية العامة للمساهمين بتوزيع ارباح نقدية بنسبة  %١٥من رأس مال الشركة المدفوع .
د -اﻻحتياطات :قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  ١٤آيار  ٢٠٢٠التوصية للهيئة العامة للمساهين بتخصيص مبلغ  ١٠٫٤٢٨٫٢١٥دينار لحساب اﻻحتياطي اﻻختياري وتخصيص مبلغ  ١٠٫٤٢٨٫٢١٥دينار
لحساب احتياطي مشروع التوسعة الرابع واقتطاع ما نسبته  %١٠لحساب احتياطي إجباري من اﻷرباح السنوية الصافية الخاص بنشاط شركة تسويق المنتجات البترولية اﻷردنية واﻻستمرار بوقف اقتطاع ما نسبته  %١٠كاحتياطي
اجباري من اﻻرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة .

