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رؤيـتــنـــــا
أن تكــون شــركة رائــدة ومتنوعــة األنشــطة فــي مجــال
الطاقــة علــى المســتوى اإلقليمــي ،نابضــة بالحيويــة،
متميزة بأدائها التنافسي وجودة منتجاتها وخدماتها.

مهمتنـــــا
تلبيــة إحتياجــات المجتمــع مــن منتجــات الشــركة مع
المحافظــة علــى البيئــة والســامة العامــة فــي كل
مرافــق عملهــا.
التركيــز علــى اإلبــداع المســتمر وإعتمــاد التقنيــة
المتطــورة لرفــع كفــاءة اإلنتــاج وتعظيــم الربحيــة.
توســعة نطــاق عمليــات الشــركة وتنويع نشــاطاتها
عن طريق عقد إتفاقيات شــراكة مع أطراف معروفة
لزيادة القدرة التسويقية لمنتجاتها إقليميًا.
الســعي لصقــل القدرات العلميــة والفنية لموظفي
الشــركة وإتاحــة فــرص التدريــب المتخصــص لهــم
وتوفيــر الحوافــز والمكافــآت مــن أجــل إنجــاز األفضــل.
تنمية إستثمارات المساهمين.
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مجلس اإلدارة (اعتبارا ً من * )2019/4/27
رئيس املجلس:
السيد وليد مثقال عصفور **
نائب رئيس املجلس:
املهندس عالء عارف البطاينة **

األعــــضــــــــــــــــــاء
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الدكتور سامر ابراهيم املفلح
ممثل املؤسسة العامة للضامن االجتامعي
السيد جميل عيل دراس
ممثل البنك اإلسالمي للتنمية  /جدة
السيد وليد يعقوب النجار
السيد إبراهيم احمد أبو ديه
السيد جامل محمد فريز
االستاذة ريم يحيى ابزاخ ***
ممثل املؤسسة العامة للضامن االجتامعي
الرئيس التنفيذي للرشكة:
املهندس عبد الكريم حسني عالوين
مدققو الحسابات:
رشكة ديلويت آند توش – الرشق األوسط  /األردن

* بموجب اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ  2019/04/27تم إنتخاب عشرة أعضاء جدد لمجلس اإلدارة إضافة إلى
ثالثة أعضاء ممثلين لجهات اعتبارية لهم حق العضوية بموجب قانون الشركات ونظام الشركة الداخلي .
ً
** تم انتخاب السيد وليد مثقال عصفور رئيس ًا لمجلس اإلدارة كما تم انتخاب السيد عالء عارف البطاينة نائبا لرئيس
المجلس من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم  45المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
2019/04/27
*** تم تسمية االستاذة ريم يحيى ابزاخ ممث ً
ال للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي بدالً من السيد سعيد عبداهلل
شنان اعتباراً من تاريخ 2019/7/10
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مجلس اإلدارة السابق *
رئيس املجلس:
السيد وليد مثقال عصفور
نائب رئيس املجلس:
املهندس عمر أرشف الكردي **

األعــــضــــــــــــــــــاء
املهندس عالء عارف البطاينة
السيد محمد ماجد عالن
ممثل رشكة السامحة للتمويل واالستثامر
الدكتور نبيه أحمد سالمة
املهندس عبد الرحيم فتحي البقاعي
السيد بسام رشاد سنقرط
املهندس خري عبدالله أبو صعيليك
السيد جميل عيل دراس
ممثل البنك اإلسالمي للتنمية  /جدة
املهندس شكيب عبد اللطيف عودة الله
ممثل صندوق التقاعد ألعضاء نقابة املهندسني
السيد سعيد عبد الله شنان
ممثل املؤسسة العامة للضامن االجتامعي
السيد احمد عدنان الخرضي
ممثل غرفة صناعة عامن
الدكتور سامر ابراهيم املفلح
ممثل املؤسسة العامة للضامن االجتامعي
الرئيس التنفيذي للرشكة:
املهندس عبد الكريم حسني عالوين
مدققو الحسابات:
رشكة ديلويت آند توش – الرشق األوسط  /األردن

* انتهت المدة القانونية لمجلس اإلدارة اعتباراً من إنعقاد إجتماع الهيئة العامة بتاريخ  2019 /04/٢٧بموجب قانون الشركات
ونظام الشركة الداخلي .
** استقال بتاريخ .2019/4/9

13 2019

التقريرالسنوي

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

14

التقريرالسنوي

2019

حضرات المساهمين الكرام،،،

بسم اهلل الرحمـن الرحيم

يســرني بإســمي وإســم زمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة أن أرحــب بكــم أجمــل ترحيــب وأن أتوجــه إليكم جميعًا بالشــكر على تفضلكم
بحضــور إجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي لمســاهمي الشــركة ،ويشــرفني أن أتقــدم إليكــم بالتقريــر الســنوي الرابــع والســتين لشــركة
مصفــاة البتــرول األردنيــة متضمنــً اإلنجــازات التــي حققتهــا الشــركة خــال العــام  ،2019والقوائــم الماليــة الموحــدة المدققــة للســنة
الماليــة المنتهيــة فــي  2019/12/31وخطــة الشــركة المســتقبلية.
مساهمينا الكرام،،،
واصلــت الشــركة مســيرتها متجــاوزة التحديــات التــي واجهتهــا مرتكــز ًة
علــى الدعــم المســتمر مــن مســاهميها وقــوة ومتانــة مركزهــا المالــي
ومواردهــا البشــرية ،متطلعيــن بكثيــر مــن التفــاؤل لتحقيــق المزيــد مــن
اإلنجــازات فــي المســتقبل.
فيمــا يتعلــق بمشــروع التوســعة الرابــع للمصفــاة فقــد تــم إنجــاز مراحــل
هامــة تخــص هــذا المشــروع مثــل الدراســة األوليــة للجــدوى االقتصاديــة،
واختيــار تركيبــة منشــآت التوســعة ،واختيــار التكنولوجيــا الخاصــة
بهــذا المشــروع ،واســتكمال التصاميــم األساســية للمشــروع ،وقيــام
شــركة  Tecnicas Reunidasاإلســبانية باإلنتهــاء مــن التصاميــم
الهندســية التفصيليــة األوليــة للمشــروع  FEEDبدايــة شــهر تمــوز مــن
عــام  ، 2019فقــد تــم اختيــار بنــك ســتاندرد تشــارترد كمستشــار مالــي
للمشــروع ليتولــى أمــر اســتكمال متطلبــات التمويــل والمباحثــات مــع
الجهــات التــي تبــدي اهتمامــً بتمويــل هــذا المشــروع ،كمــا قامــت الشــركة
بالتعاقــد مــع مستشــار قانونــي عالمــي وكذلــك التعاقــد مــع شــركة
 Technipإلدارة المشــروع بمــا يتضمــن إعــداد شــروط تأهيــل متعهــدي
التنفيــذ وتقييــم عروضهــم واختيــار األنســب منهــم وكذلــك اإلشــراف
علــى تنفيــذ المشــروع .
وتجــدر اإلشــارة ان منظمــة الصحــة العالميــة قامــت بتاريــخ  11اذار 2020
بتصنيــف فايــروس  Covid-19كجائحــة  ،األمــر الــذي أدى إلــى تأثــر العرض
والطلــب فــي األســواق العالميــة وكان لــه أثــر ســلبي علــى أســعار النفــط
الخــام والمشــتقات النفطيــة الجاهــزة إضافــة أن الحجــر الصحــي ومنــع
التجــول الــذي تــم تطبيقــه مــن قبــل دول العالــم لمنــع تفشــي الفايــروس
أدى إلــى تغيــر فــي الســلوك اإلجتماعــي وكان لــه أثــر علــى األســواق مــن
ناحيــة العــرض والطلــب.
كمــا ان عــدم وصــول الــدول المنتجــة للنفــط الخــام إلتفــاق بخصــوص
خفــض اإلنتــاج خــال شــهر اذار  2020أدى إلــى انخفــاض ســعر النفــط
الخــام والمشــتقات النفطيــة الجاهــزة إلــى أســعار غيــر مســبوقة  ،ومــن
المتوقــع اســتمرار تأثيــر فايــروس  Covid-19علــى األســواق العالميــة
وعلــى أســعار النفــط الخــام والمشــتقات النفطيــة الجاهــزة وكذلــك عــدم
وضــوح الرؤيــا بخصــوص مــدى اســتمرار إلتــزام الــدول المنتجــة للنفــط
الخــام باإلتفــاق الــذي تــم التوصــل اليــه الحقــً فــي شــهر نيســان الماضــي
بخصــوص خفــض إنتــاج النفــط الخــام ومــدى تأثيــر ذلــك علــى الشــركة ،
وال تعتقــد الشــركة أنــه مــن العملــي احتســاب التقديــرات الكميــة لآلثــار
المحتملــة لجائحــة فايــروس  Covid-19وإلنخفــاض أســعار النفــط الخــام
والمشــتقات النفطيــة الجاهــزة فــي الوقــت الحالــي.

حضرات المساهمين الكرام،،،
بإســتعراض القوائــم الماليــة للشــركة لعــام  ،2019نالحــظ بــأن قيمــة
مبيعــات الشــركة انخفضــت بنســبة (  )% 16حيــث بلغــت حوالــي ( )1.463
مليــار دينــار مقابــل مبلــغ ( )1.732مليــار دينــار لعــام  2018بســبب إنخفــاض
كميــات مبيعــات نشــاط التكريــر حيــث أن الشــركة أصبحــت غيــر ملزمــة
بتوفيــر احتياجــات الســوق المحلــي مــن المشــتقات النفطيــة الجاهــزة فــي
ضــوء الســماح للشــركات التســويقية باإلســتيراد ،وقــد حققــت الشــركة
ربحــً صافيــً بعــد الضريبــة مقــداره حوالــي (  ) 44.2مليــون دينــار لعــام 2019
مقابــل ( )36.9مليــون دينــار لعــام  2018أي بنســبة إرتفــاع بلغــت حوالــي
( )7.3مليــون دينــار ويعــود ســبب اإلرتفــاع فــي األربــاح إلــى إرتفــاع أربــاح
شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة .
مــن جهــة اخــرى انخفــض إجمالــي موجــودات الشــركة إلــى حوالــي ()1.291
مليــار دينــار مقـــابل ( )1.440مليــار دينــار لعــام  2018أي بإنخفــاض مقداره ()149

مليــون دينــار ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى إنخفــاض الموجــودات
المتداولــة وخصوصــً بنــد المدينــون وأرصــدة مدينــة أخــرى نتيجــة قيــام
الحكومــة بســداد جــزء كبيــر مــن المديونيــة المســتحقة عليهــا حيــث
ارتفــع النقــد فــي الصنــدوق ولــدى البنــوك بحوالــي ( )4.9مليــون دينــار
وانخفضــت أرصــدة المدينــون واألرصــدة المدينــة األخــرى بحوالــي ()342
مليــون دينــار وارتفــع بنــد الزيــت الخــام والمشــتقات البتروليــة الجاهــزة
واللــوازم بحوالــي ( )128.7مليــون دينــار كمــا انخفضــت الموجــودات غيــر
الملموســة بحوالــي ( )3مليــون دينــار كمــا ارتفعــت الموجــودات الماليــة
بالقيمــة العادلــة بحوالــي ( )300الــف دينــار وارتفعــت الموجــودات الضريبيــة
المؤجلــة بحوالــي ( )1.3مليــون دينــار كمــا تــم اثبــات حــق اســتخدام األصــول
وفقــً للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )16بحوالــي مبلــغ ()60.8
مليــون دينــار .
أمــا بخصــوص مطلوبــات الشــركة المتداولــة فقــد انخفضــت لعــام 2019
بحوالــي ( )205مليــون دينــار عــن عــام  2018ويعــود ذلــك إلــى اإلنخفــاض
فــي بنــد البنــوك الدائنــة بمبلــغ ( )299مليــون دينــار وذلــك نتيجــة قيــام
الحكومــة بتســديد جــزء كبيــر مــن المديونيــة المســتحقة عليهــا وارتفــاع
أرصــدة الدائنــون واألرصــدة الدائنــة األخــرى بمــا يعــادل ( )79.5مليــون دينــار
وارتفــاع باقــي أرصــدة المطلوبــات المتداولــة بحوالــي ( ) 14.5مليــون دينــار.
كمــا ارتفعــت قيمــة مطلوبــات الشــركة غيــر المتداولــة بمــا يعــادل ()39.4
مليــون دينــار وذلــك نتيجــة زيــادة المبلــغ المطلــوب لصنــدوق الوفــاة
والتعويــض ومكافــأة نهايــة الخدمــة بمــا يعــادل ( ) 5مليــون دينــار وارتفــاع
بنــد التزامــات التأجيــر التمويلــي الغيــر متداولــة نتيجــة تطبيــق المعيــار
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )16بمبلــغ ( )34.4مليــون دينــار .

حضرات المساهمين الكرام،،،
يســرني بعــد اإلطــاع علــى نتائــج أعمــال الشــركة وأرباحهــا الصافيــة عــن
عــام  ،2019أن أعلمكــم بــأن مجلــس اإلدارة قــرر التوصيــة لهيئتكــم الموقــرة
بالموافقــة علــى توزيــع أربــاح نقديــة علـــى المســاهمين بنســبة ( )%15مــن
رأس المــال المدفــوع.
وفــي الختــام أتوجــه إلــى الحكومــة الموقــرة بالشــكر متطلعيــن لدعمهــا
للشــركة وبمــا يمكنهــا مــن اإلســتمرار فــي أداء رســالتها كشــركة وطنيــة
إســتراتيجية وبمــا يخــدم قطــاع الطاقــة واالقتصــاد الوطنــي بشــكل عــام،
كمــا أتقــدم بالشــكر والتقديــر إلــى جميــع الجهــات التــي تعاونــت مــع
الشــركة ،والشــكر الخــاص للمســاهمين وزبائــن الشــركة األعــزاء علــى
ثقتهــم الغاليــة التــي تبقــى حافــزًا رئيســيًا لبــذل المزيــد مــن الجهــد
والعطــاء مــن أجــل المحافظــة علــى هــذه الثقــة وتعزيزهــا.
وكل الثنــاء والتقديــر لألخــوة الزمــاء أعضــاء مجلــس اإلدارة الذيــن عملــوا
بــروح الفريــق الواحــد وبذلــوا جهــودًا مشــكورة لتحقيــق رؤى وخطــط
الشــركة وأهدافهــا ،والشــكر موصــول لــإدارة التنفيذيــة والمــدراء
والموظفيــن علــى مــا بذلــوه مــن جهــد وعطــاء فــي ســبيل تحقيــق أفضــل
النتائــج الممكنــة وعلــى مثابرتهــم وجهودهــم المخلصــة فــي خدمــة
الشــركة وبمــا يضمــن تقدمهــا ورفعتهــا وإســتمرار تطورهــا.
وأخيــرًا ،أنتهــز هــذه المناســبة ألعــرب لحضراتكــم عــن إعتزازنــا بكــم
واإلمتنــان لمؤازرتكــم لتســتمر الشــركة كمــا عهدتموهــا رافــدًا لإلقتصــاد
الوطنــي فــي ظــل الرايــة الهاشــمية بقيــادة صاحــب الجاللــة الملــك عبــد
اهلل الثانــي ابــن الحســين راعــي بنــاء دولــة األردن الحديثــة حفظــه اهلل ذخــرًا
لبلدنــا وأمتنــا.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

وليد عصفور
رئيس مجلس اإلدارة
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التقريرالسنوي

أوالً :الوضــع التنافســي وحصــة الشــركة مــن الســوق وبــراءات اإلختــراع والعالمــات التجاريــة وحقــوق
اإلمتيــاز:
تأسســت الشــركة بتاريــخ  8تمــوز  1956برأســمال مقــداره أربعــة مالييــن دينــار أردنــي وقــد تمــت زيــادة رأس المــال علــى عــدة مراحــل
كان آخرهــا قــرار الشــركة المتخــذ فــي اجتماعهــا غيــر العــادي بتاريــخ  28نيســان  2016حيــث تــم زيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق
رســملة  25مليــون دينــار وتوزيعهــا علــى المســاهمين ليصبــح رأســمال الشــركة المصــرح بــه والمدفــوع  100مليــون دينــار .
تمتلــك الشــركة باإلضافــة إلــى الوحــدات الرئيســية لتكريــر وتصنيــع المشــتقات البتروليــة مصنــع إلنتــاج الزيــوت المعدنيــة باإلضافــة
إلــى شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة  ،كمــا تمتلــك الشــركة ثالثــة محطــات لتعبئــة الغــاز المســال بالزرقــاء و عمــان و
اربــد ،كمــا يتــم فــي مشــغل خــاص عمليــة إصــاح اســطوانات الغــاز بهــدف خفــض كلفــة شــطب االسطوانــــات  ،وتغطــي القوائــم
الماليــة الموحــدة المرفقــة عمليــات الوحــدات الرئيســية والمصانــع والشــركات التابعــة المملوكــة بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر.
كمــا تقــوم الشــركة إضافــة إلــى تكريــر وإنتــاج وتصنيــع المشــتقات البتروليــة بعمليــة نقــل وتوزيــع هــذه المشــتقات إلــى بعــض
المســتهلكين الذيــن يتــم تزويدهــم مــن الشــركة مباشــرة والقيــام بتســويق الزيــوت المعدنية  ،وتقوم شــركة تســويق المنتجات
البتروليــة األردنيــة بتزويــد المحطــات التابعــة لهــا بالمشــتقات النفطيــة الجاهــزة إضافــة لعمليــة صيانــة هــذه المحطــات فــي جميــع
أنحــاء المملكــة .
بموجــب إتفاقيــة التســوية مــع الحكومــة األردنيــة بتاريــخ  25شــباط  2008حــول إنهــاء اإلمتيـــاز  ،يتوجــب علــى الشــركة فصــل بعــض
نشــاطات الشــركة عــن طريــق تأســيس شــركات جديــدة مملوكــة كليــً أو جزئيــً لشــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة بعــد تاريــخ
إنتهــاء عقــد اإلمتيــــاز فــي  2آذار  ، 2008وعليــه قامــت الشــركة خــال الســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول  2008بتأســيس شــركتين
تابعتيــن مملوكتيــن بالكامــل مــن قبــل شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة و همــا الشــركة األردنيــة لصناعــة وتعبئــة الغــاز المســال
والشــركة األردنيــة لصناعــة الزيــوت المعدنيــة  ،تمهيــدًا لفصــل نشــاطي تعبئــة الغــاز وصناعــة و تعبئــة الزيــوت المعدنيــة  ،علمــً
بــأن هاتيــن الشــركتين لــم تمارســا أي نشــاط تجــاري بعــد  ،وال تــزال الشــركة بصــدد إســتكمال إجــراءات فصــل نشــاطات الشــركة
األخــرى  ،هــذا وقامــت الشــركة بتأســيس شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة خــال العــام  2013وهــي مملوكــة بالكامــل
لشــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة.
نشاط التكرير و الغاز
إتفاقية اإلمتياز
(أ) إنتهــت إتفاقيــة اإلمتيــاز الموقعــة بيــن الحكومــة األردنيــة والشــركة بتاريــخ  2آذار  2008وعليــه قامــت الشــركة بتوقيــع إتفاقيــة
تســوية مــع الحكومــة األردنيــة بتاريــخ  25شــباط  2008حــول إنهــاء اإلمتيــاز والتــي أقرتهــا الهيئــة العامــة فــي إجتماعهــا غيــر العــادي
المنعقــد بتاريــخ  22آذار  2008حيــث لــم يتــم التوصــل إلــى إتفــاق حــول أحقيــة اإلحتفــاظ بأرصــدة مخصــص الخســائر االئتمانيــة
المتوقعــة ومخصــص المــواد الراكــدة وبطيئــة الحركــة والرواســب فــي حينــه  ،ونتيجــة إلــى اإلتفــاق بيــن الشــركة والحكومــة األردنية
ورد كتــاب وزارة الماليــة رقــم  28669/18/4تاريــخ  29آب  2019والــذي تضمــن موافقــة وزارة الماليــة علــى ان تقــوم الشــركة بتنظيــف
خزاناتهــا مــن الرواســب والمــاء مــع تحمــل الحكومــة لهــذه الكلفــة وان تقــوم الشــركة بشــطب المــواد وقطــع الغيــار واللــوازم التــي
انتفــت الحاجــة لهــا وتحويــل الرصيــد الفائــض مــن مخصــص المــواد الراكــدة وبطيئــة الحركــة والرواســب إلــى وزارة الماليــة ،كمــا
تضمــن الكتــاب موافقــة وزارة الماليــة علــى احتفــاظ الشــركة برصيــد مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة  ،وفــي حــال اســترداد
الشــركة ألي ذمــة تــم رصدهــا ضمــن المخصــص يتــم قيــد المبلــغ المرصــود لحســاب وزارة الماليــة.
هــذا وبموجــب قــرار مجلــس إدارة شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة رقــم  2009/132تاريــخ  15تشــرين الثانــي  ، 2009تمــت الموافقــة علــى
مــا ورد فــي كتــاب معالــي وزيــر الماليــة رقــم ( )25741/4/18تاريــخ  15تشــرين الثانــي  2009إلنهــاء األمــور الماليــة العالقــة بيــن الشــركة
وكل مــن وزارتــي الماليــة والطاقــة والثــروة المعدنيــة وذلــك بموجــب األســس التاليــة:
.1ســيتم مــن خــال آليــة تســعير المشــتقات النفطيــة الجاهــزة تحقيــق ربــح ســنوي للشــركة بمقــدار  7/5مليــون دينــار بعــد
الضريبــة لنشــاط التكريــر والتوزيــع مــع مراعــاة أن يكــون التغيــر فــي نفقــات الشــركة ضمــن النســب الطبيعيــة.
 .2تستثنى أرباح مصنع الزيوت من األرباح المشار إليها في البند ( )1أعاله على أن تخضع هذه األرباح لضريبة الدخل.
 .٣تمنــح الشــركة مبلــغ وقــدره ( )10ســنت  /برميــل مــن الوفــر المتحقــق للحكومــة كربــح إضافــي مــن بــدل تكريــر النفــط العراقــي
ويحتســب هــذا البــدل علــى كميــة البراميــل المســتلمة مــن قبــل الشــركة وعلــى أن تخضــع هــذه األربــاح للضريبــة .
.4اإلتفــاق مــا بيــن ممثلــي الحكومــة ورئيــس لجنــة التدقيــق المنبثقــة عــن مجلــس إدارة الشــركة علــى أي مخصــص جديــد أو
زيــادة المخصصــات القائمــة وأن يتــم مراجعتهــا بشــكل ربعــي .
 هــذا وبموجــب قــرار مجلــس الــوزراء فــي إجتماعــه المنعقــد بتاريــخ  24تشــرين الثانــي  2009تــم الموافقــة علــى البنــود أعــاهلتســوية العالقــة الماليــة بيــن الحكومــة وشــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة.
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 بموجــب كتــاب رئاســة الــوزراء رقــم  6014/5/17/31بتاريــخ  24آذار  2010وكتــاب وزارة الطاقــة والثــروة المعدنيــة رقــم  1439/1/5/6بتاريــخ 29آذار  2010تمــت الموافقــة علــى تمديــد االتفاقيــة أعــاه للعــام . 2010
(ب) هــذا وتــم احتســاب أربــاح الشــركة للفتــرة المنتهيــة فــي  30نيســان  2018ولألعــوام مــن  2012ولغايــة نهايــة العــام  2017وفقــً
لقــرار مجلــس الــوزراء فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  13أيلــول  2012والموضــح فــي كتــاب رئاســة الــوزراء رقــم 24694/5/17/31
تاريــخ  17أيلــول  2012والموافــق عليــه مــن قبــل الهيئــة العامــة فــي اجتماعهــا غيــر العــادي المنعقــد بتاريــخ  8تشــرين الثانــي 2012
والمتضمــن مــا يلــي:
 .1ان يتــم مــن خــال آليــة تســعير المشــتقات النفطيــة الجاهــزة تحقيــق ربــح ســنوي صافــي لشــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة
بمقــدار ( )15خمســة عشــر مليــون دينــار بعــد الضريبــة مــع مراعــاة ان يكــون التغييــر في نفقات الشــركة ضمن النســب الطبيعية
وبخــاف ذلــك يتــم التشــاور والتنســيق مــع الحكومــة حــول االختــاف فــي هــذه النســب.
 .2للحكومة الحق بتعيين مدقق حسابات خارجي (محاسب قانوني) للتدقيق على بيانات المصفاة للغايات التي تحددها الحكومة.
 .٣عــدم احتســاب أربــاح شــركة التســويق المملوكــة لشــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة وأربــاح أيــة شــركات أخــرى مملوكــة لهــا
تنشــأ مســتقب ً
ال والعاملــة بموجــب رخــص صــادرة عــن وزارة الطاقــة والثــروة المعدنيــة أو المنظــم للقطــاع مــن األربــاح المشــار
إليهــا أعــاه وعلــى ان تكــون البيانــات الماليــة أو الحســابات الخاصــة بهــا منفصلــة.
 .4عــدم احتســاب أربــاح مصنــع الزيــوت مــن األربــاح المشــار إليهــا أعــاه بشــرط تحميــل مصنــع الزيــوت التكاليــف الثابتــة والمتغيرة
الخاصــة بــه ســواء كانــت مباشــرة أو غيــر مباشــرة وعلــى ان تكــون البيانــات الماليــة أو الحســابات الخاصــة بهــا منفصلة.
.٥عــدم احتســاب أربــاح نشــاط الغــاز المســال مــن األربــاح المشــار اليهــا أعــاه وعلــى أن تكــون البيانــات الماليــة أو الحســابات
الخاصــة بهــا منفصلــة .
 .٦عــدم احتســاب مــا تتقاضــاه شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة مقابــل تكريــر النفــط الخــام العراقــي بواقــع ( )10ســنت  /برميــل
مــن األربــاح المشــار اليهــا أعــاه علــى أن تخضــع هــذه األربــاح للضريبــة.
.٧عــدم تحميــل البيانــات الحاليــة أو المســتقبلية أيــة مخصصــات أو نفقــات تخــص ســنوات ســابقة باســتثناء المخصصــات أو
النفقــات الملتــزم بهــا (مخصصــات وحقــوق عماليــة  ،الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة  ،مخصصــات شــطب اســطوانات الغــاز ،
مخصصــات قضايــا علــى الشــركة  ،مخصصــات مــواد راكــدة  ،مخصصــات تأميــن ذاتــي  ....إلــخ) وعلــى أن تدقــق هــذه المخصصــات
وبياناتهــا الماليــة مــن قبــل الحكومــة.
 .٨ينطبــق مــا ذكــر أعــاه علــى عــام  2011وحتــى انتهــاء الفتــرة اإلنتقاليــة والتــي مدتهــا ( )5ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ مباشــرة
الشــركات التســويقية اعمالهــا المتوقــع اعتبــارًا مــن تاريــخ أول ايلــول  ،2012علمــً بــأن شــركات تســويق وبيــع المنتجــات البتروليــة
األردنيــة باشــرت أعمالهــا اعتبــارًا مــن أول ايــار  ، 2013وتــم إنهــاء العالقــة الماليــة بيــن الشــركة و الحكومــة وإيقــاف العمــل بالقــرار
أعــاه بتاريــخ  30نيســان  2018بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  7633المتخــذ فــي جلســته المنعقــده بتاريــخ  30نيســان .2018
• علمــً أنــه تــم قيــد فــرق الربــح المحتســب وفقــً لهــذه الطريقــة عنــد احتســاب الربــح وفقــً لألســس التجاريــة فــي حســاب وزارة
الماليــة للفتــرة المنتهيــة فــي  30نيســان  2018ولإلعــوام مــن  2012ولغايــة نهايــة العــام  2017تحــت بنــد تســوية األربــاح مــع الحكومــة ،
علمــً أنــه لــم يتــم اســتثناء نتائــج أعمــال نشــاط الغــاز المســال مــن األربــاح الــواردة فــي البنــد ( )5أعــاه بالرغــم مــن أن قــرار مجلــس
الــوزراء رقــم  7633المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  30نيســان  2018قــد حــدد عمولــة تعبئــة اســطوانات الغــاز للفتــرة مــن أول
أيــار  2018ولغايــة  31كانــون األول  2018بواقــع  43دينــار للطــن المبــاع  ،كمــا تــم تحديــد معــدل العائــد علــى اإلســتثمار لمراكــز تعبئــة
الغــاز البترولــي المســال لغايــات إحتســاب مقــدار العمولــة لهــا بنســبة  %12ســنويًا  ،بحيــث تعالــج أي مبالــغ فائضــة أو ناقصــة ناتجــة
عــن زيــادة أو إنخفــاض معــدل العائــد علــى اإلســتثمار عــن القيمــة المســتهدفة فــي إحتســاب مقــدار العمولــة لمراكــز التعبئــة للفتــرة
الالحقــة هبوطــً أو صعــودًا  ،وعلــى أن ال يتحقــق مــن اآلليــة أعــاه أي زيــادة فــي كلفــة اإلســطوانة علــى المواطنيــن أو دعــم مــن قبــل
الخزينــة  /وزارة الماليــة لهــذا النشــاط  ،وقــد قامــت الشــركة بتزويــد هيئــة تنظيــم قطــاع الطاقــة بجميــع معلومــات وبيانــات نشــاط
الغــاز ليتــم تحديــد مبلــغ العمولــة للعاميــن  2019و ،2020قامــت وزارة الطاقــة والثــروة المعدنيــة بتعييــن مدقــق حســابات وشــركة
دراســات خارجيــة لتحديــد قيمــة العمولــة للعاميــن  2019و 2020وقامــت الشــركة بتزويــد الجهــات التــي تــم تعيينهــا مــن قبــل وزارة
الطاقــة والثــروة المعدنيــة بجميــع البيانــات المطلوبــة ومــا زالــت عمليــة تحديــد العمولــة قيــد االجــراء.
إنتهاء العالقة مع الحكومة
بموجــب محضــر اجتمــاع مســتقبل عمــل الشــركة الموقــع بتاريــخ  13أيلــول  2012إنتهــت العالقــة الماليــة بيــن شــركة مصفــاة البتــرول
األردنيــة والحكومــة األردنيــة بتاريــخ  30نيســان  2018وصــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  7633المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ
 30نيســان  2018وتضمــن تمديــد إســتثناء المشــتقات النفطيــة الجاهــزة الناتجــة عــن التكريــر فــي شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة
مــن تطبيــق المواصفــات األردنيــة طــوال فتــرة تنفيــذ مشــروع التوســعة الرابــع اعتبــارًا مــن أول أيــار  2018شــريطة اإللتــزام بمراحــل
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تنفيــذ المشــروع وعلــى أن ال يزيــد إنتــاج شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة عــن  %46مــن حاجــة الســوق المحلــي بالنســبة للمشــتقات
النفطيــة غيــر المطابقــة للمواصفــات كمــا تضمــن تكليــف وزارة الماليــة بمتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات بخصــوص النقــاط أدنــاه ورفــع مــا
يتــم التوصــل إليــه إلــى مجلــس الــوزراء:
 .1قيــام وزارة الماليــة بإحتســاب المبالــغ المســتحقة لشــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة حتــى تاريــخ  30نيســان  2018وأن يتــم
دفعهــا علــى دفعــات خــال األعــوام  2018و 2019و 2020مــع الفوائــد الناتجــة مــن عمليــة التقســيط وبالنســب التاليــة ( %30و  %40و
 )%30وعلــى أن تدفــع قيمــة هــذه المبالــغ بعــد صــدور قانــون الموازنــة العامــة وقبــل نهايــة الربــع الثانــي مــن كل عــام لنفــس
العــام وصــوالً إلــى ســداد كامــل عــام  2020مــع قيــام وزارة الماليــة بتزويــد شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة بكتــاب يبيــن المبالــغ
المســتحقة للمصفــاة بتاريــخ  30نيســان  2018وضمــان دفعهــا مــع الفوائــد بالكلفــة الفعليــة التــي تتحملهــا الشــركة خــال
ـاء علــى االتفــاق بيــن الشــركة
المــدة أعــاه وبالنســب المبينــة أعــاه  ،ونتيجــة لعــدم إلتــزام الحكومــة بمــا ورد بالقــرار اعــاه وبنـ ً
والحكومــة صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  6399المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  9أيلــول  2019والــذي تضمــن قيــام
الشــركة بإقتــراض مبلــغ يعــادل حوالــي  457مليــون دينــار مــن البنــوك لتســديد جــزء مــن رصيــد المديونيــة المســتحقة لصالــح
الشــركة علــى الحكومــة لغايــة تاريــخ  31كانــون االول  2018مقابــل اصــدار تعهــدات مــن قبــل وزارة الماليــة للبنــوك المحــال عليهــا
تتعهــد بموجبهــا بســداد مبلــغ القــروض والفوائــد المســتحقة عليهــا  ،وعليــه قامــت الشــركة خــال النصــف األول مــن شــهر
تشــرين االول  2019بســحب مبلــغ يعــادل  455.505.000دينــار مــن البنــوك التــي تمــت االحالــة عليهــا مــن قبــل وزارة الماليــة ،حيــث
قامــت وزارة الماليــة بإصــدار تعهــدات لهــذه البنــوك بســداد قيمــة اقســاط القــروض والفوائــد المســتحقة عليهــا  ،وعليــه قامــت
الشــركة بتخفيــض قيمــة المبلــغ الــذي تــم ســحبه و البالــغ  455.505.000دينــار مــن رصيــد الذمــم المســتحقة علــى الجهــات األمنيــة
و الــوزارات و الدوائــر والجهــات الحكوميــة ووزارة الماليــة بموجــب االتفاقيــة الموقعــة بيــن الشــركة و الحكومــة األردنيــة ،علمــا أن
الحكومــة األردنيــة قامــت بســداد جميــع األقســاط و الفوائــد المســتحقة للبنــوك المحــال عليهــا بموعــد اســتحقاقها ،وهــذا بــرأي
ادارة الشــركة و المستشــارين القانونييــن للشــركة  ،فانــه ال يترتــب علــى الشــركة أيــة التزامــات بخصــوص القــروض و التعهــدات
أعــاه.
 .2قيــام شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة بمعالجــة الرواســب والمــاء الموجــود بالخزانــات وإتــاف مــا يلــزم مــن الموادالتــي إنتفــت
الحاجــة لهــا ،وعلــى أن يتــم تقييــم المــواد الراكــدة بتاريــخ  30نيســان  2018وإحتســاب كلفــة الرواســب والمــاء وكلــف التخلــص
منهــا وأن يحــول الفائــض لــوزارة الماليــة  ،ونتيجــة لالتفــاق بيــن الشــركة والحكومــة ورد كتــاب مــن وزارة الماليــة رقــم 28669/18/4
بتاريــخ  29آب  2019والــذي تضمــن موافقــة وزارة الماليــة علــى أن تقــوم الشــركة بتنظيــف خزاناتهــا مــن الرواســب والمــاء مــع
تحمــل الحكومــة لهــذه الكلفــة وان تقــوم الشــركة بشــطب المــواد وقطــع الغيــار واللــوازم التــي انتفــت الحاجــة لهــا وتحويــل
الرصيــد الفائــض مــن مخصــص المــواد الراكــدة وبطيئــة الحركــة والرواســب إلــى وزارة الماليــة  ،وعليــه قامــت الشــركة بإحالــة
عطــاء معالجــة الرواســب وتكليــف لجنــة مختصــة بدراســة المخــزون مــن قطــع الغيــار واللــوازم األخــرى لتحديــد المــواد واللــوازم
التــي انتفــت الحاجــة لهــا تمهيــدًا لشــطبها.
 .٣قيــام شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة باإلحتفــاظ بمبلــغ ( )5مليــون دينــار كمخصــص شــطب وإصــاح وإســتبدال إســطوانات
الغــاز وتحويــل مبلــغ ( )5مليــون دينــار المتبقيــة لحســاب وزارة الماليــة  ،وفــي حــال تجــاوزت القيمــة الفعليــة لشــطب وإصــاح
وإســتبدال اإلســطوانات ذلــك المبلــغ يتــم تحويلــه مــن وزارة الماليــة مــن بنــد أمانــات  ،أمــا إذا كانــت القيمــة الفعليــة أقــل يتــم
تحويــل الفــرق إلــى وزارة الماليــة وعلــى أن تتــم معالجــة هــذا الموضــوع مســتقب ً
ـاء علــى ذلــك
ال مــن خــال آليــة التســعير ،وبنـ ً
قامــت الشــركة بتحريــر مبلــغ ( )5مليــون دينــار خــال الفتــرة المنتهيــة بتاريــخ  30نيســان  2018وعكســها لحســاب وزارة الماليــة
ووافقــت وزارة الماليــة علــى هــذا االجــراء بموجــب كتــاب وزارة الماليــة رقــم  28669/18/4بتاريــخ  29آب .2019
 .4قيــام شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة بحــذف فوائــد إقتــراض شــركة الكهربــاء الوطنيــة البالغــة  79.2مليــون دينــار وعلــى أن
تتــم التســوية بيــن شــركة الكهربــاء الوطنيــة والحكومــة  ،علمــا أن الشــركة قــد قامــت بحــذف هــذه المبالــغ مــن قائمــة المركــز
المالــي الموحــدة بنــاء علــى كتــاب وزارة الماليــة الموجــه إلــى شــركة الكهربــاء الوطنيــة رقــم  33025/73/18بتاريــخ  25تشــرين
الثانــي  2018و المتضمــن قيــام وزارة الماليــة بقيــد مبلــغ الفوائــد كســلفة مســتحقة علــى شــركة الكهربــاء الوطنيــة لصالــح
الحكومــة لــدى وزارة الماليــة حتــى الســداد التــام  ،كمــا وردت موافقــة وزارة الماليــة علــى حــذف فوائــد اقتــراض شــركة الكهربــاء
الوطنيــة البالغــة  79.2مليــون دينــار بموجــب كتــاب وزارة الماليــة رقــم  28669/18/4بتاريــخ  29آب  ،2019و عليــه قامــت الشــركة
بحــذف فوائــد إقتــراض شــركة الكهربــاء الوطنيــة مــن ســجالت الشــركة.
.٥تصويــب الوضــع الضريبــي لشــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة نتيجــة إدراج الضريبــة ضمــن نشــرة األســعار ( )IPPبعــد ســعر
بــاب المصفــاة  ،حيــث أن ســعر بــاب المصفــاة ال يشــمل الضرائــب العامــة والخاصــة  ،وإنمــا يتــم إدراج الضرائــب بعــد ذلــك ويتــم
تحصيلهــا مــن الشــركات التســويقية وتوريدهــا لخزينــة الدولــة .
 .6أن تتحمــل الحكومــة أي ضرائــب أو رســوم حكوميــة أو فروقــات ضريبيــة أثنــاء عالقتهــا مــع الشــركة كــون أن الشــركة مضمونــة
الربــح بعــد الضريبــة خــال تلــك الفتــرة .
 .7إعفــاء مــادة البنزيــن ( )95التــي تســتخدم لعمليــة الخلــط إلنتــاج مادتــي البنزيــن ( )90و( )95مــن الفروقــات الضريبيــة بيــن
اإلســتيراد والبيــع بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  6953المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  19آذار  2018وتســهيل اإلجراءات
الالزمــة لتطبيــق قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  13363المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  3كانــون الثانــي  2016المتضمــن إعفــاء
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مســتوردات الشــركة التــي يتــم بيعهــا للشــركات التســويقية فــي المملكــة  ،حيــث نــص القــرار علــى إعفــاء شــركة مصفــاة
البتــرول األردنيــة مــن الضريبــة العامــة والخاصــة إعتبــارًا مــن أول أيــار  2013للكميــات المباعــة حصــرًا للشــركات التســويقية فــي
المملكــة  ،وحــل جميــع العوالــق مــع دائــرة الجمــارك وإنجــاز جميــع البيانــات الجمركيــة ســواء أكانــت عوالــق لــدى دائــرة الجمــارك
أو لــدى مؤسســة المواصفــات والمقاييــس قبــل إنتهــاء العالقــة مــع الحكومــة  ،علمــً انــه تــم تشــكيل لجنــة مــن قبــل وزارة
الماليــة ووزارة الطاقــة والثــروة المعدنيــة تضــم مندوبيــن مــن دائــرة الجمــارك األردنيــة ودائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات وشــركة
مصفــاة البتــرول  ،وقــد انجــزت هــذه اللجنــة عملهــا وتــم رفــع التقريــر النهائــي خــال شــهر تشــرين األول  2019إلــى وزارة الماليــة
ووزارة الطاقــة والثــروة المعدنيــة  ،وعليــه قامــت وزارة الماليــة ووزارة الطاقــة والثــروة المعدنيــة باعتمــاد الكميــات الــواردة فــي
محضــر اللجنــة ،كمــا قامــت دائــرة الجمــارك بتنظيــم البيانــات الجمركيــة والعمــل جــاري علــى انجازهــا ،حيــث تقدمــت الشــركة
بطلــب عمــل مقاصــة لــدى وزارة الماليــة بينهــا وبيــن جــزء مــن ذمــة وزارة الماليــة لمبالــغ البيانــات الجمركيــة غيــر المعفيــة والتــي
ال تشــملها القــرارات أعــاه وتمــت مصادقــة دائــرة الجمــارك علــى طلــب المقاصــة بتاريــخ  16آذار .2020
 .8نقــل المخــزون اإلســتراتيجي المملــوك للحكومــة الــذي تــم تحديــد كميتــه وقيمتــه إلــى الشــركة اللوجســتية األردنيــة وعلــى أن
تتــم تســوية قيمــة هــذا المخــزون الحقــً  ،علمــً أن شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة قــد بــدأت بنقــل كميــات المخــزون اإلســتراتيجي
إلــى الشــركة اللوجســتية األردنيــة خــال شــهر نيســان مــن العــام  2018ومــا زالــت الشــركة تقــوم بنقــل الكميــات إلــى الشــركة
اللوجســتية األردنيــة حســب الكميــات التــي تــم طلبهــا مــن قبــل الشــركة اللوجســتية األردنيــة ووزارة الطاقــة والثــروة المعدنيــة
و ذلــك حســب امكانيــة التخزيــن لــدى الشــركة اللوجســتية األردنيــة  ،وردت موافقــة وزارة الماليــة علــى هــذا اإلجــراء وتــم تســوية
قيمــة المخــزون وذلــك بموجــب كتــاب وزارة الماليــة رقــم  28669/18/4بتاريــخ  29آب  2019الــذي تضمــن موافقــة وزارة الماليــة
علــى نقــل المخــزون االســتراتيجي إلــى الشــركة اللوجســتية األردنيــة ككميــات  ،وانــه تــم تســوية األمــور الماليــة الخاصــة بقيمــة
المخــزون االســتراتيجي بشــكل نهائــي .
 .9إحتفــاظ وزارة الماليــة بمخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا (مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة) وفــي حــال
إعــدام اي ذمــة نشــأت خــال العالقــة مــع الحكومــة فــإن وزارة الماليــة تتعهــد بدفعهــا للمصفــاة  ،ونتيجــة لالتفــاق بيــن وزارة
الماليــة والشــركة وافقــت وزارة الماليــة علــى احتفــاظ الشــركة برصيــد مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا (مخصــص
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة)  ،وفــي حــال اســترداد الشــركة الي ذمــة تــم رصدهــا ضمــن المخصــص يتــم قيــد المبلــغ المرصــود
لحســاب وزارة الماليــة وذلــك بموجــب كتــاب وزارة الماليــة رقــم  28669/18/4بتاريــخ  29آب . 2019
 .10تحديــد معــدل العائــد علــى اإلســتثمار لمراكــز تعبئــة الغــاز البترولــي المســال لغايــات إحتســاب مقــدار العمولــة لهــا بنســبة
( ، )%12كمــا يحــدد مقــدار العمولــة للفتــرة منــذ أول أيــار  2018ولغايــة  31كانــون األول  2018بمقــدار  43دينــار للطــن  ،بحيــث تعالــج
أي مبالــغ فائضــة أو ناقصــة ناتجــة عــن زيــادة أو إنخفــاض معــدل العائــد علــى اإلســتثمار عــن القيمــة المســتهدفة فــي إحتســاب
مقــدار العمولــة لمراكــز التعبئــة للفتــرة الالحقــة هبوطــً أو صعــودًا  ،وعلــى أن ال يتحقــق مــن اآلليــة أعــاه أي زيــادة فــي كلفــة
اإلســطوانة علــى المواطنيــن أو دعــم مــن قبــل الخزينــة  /وزارة الماليــة لهــذا النشــاط  ،علمــً ان الشــركة قامــت بتزويــد هيئــة
تنظيــم قطــاع الطاقــة بجميــع معلومــات وبيانــات نشــاط الغــاز ليتــم تحديــد مبلــغ العمولــة للعاميــن  2019و  ،2020وقــد قامــت
وزارة الطاقــة والثــروة المعدنيــة بتعييــن مدقــق حســابات وشــركة دراســات خارجيــة لتحديــد قيمــة العمولــة للعاميــن  2019و
 2020علمــً أن الشــركة قامــت بتزويــد الجهــات التــي تــم تعيينهــا مــن قبــل وزارة الطاقــة والثــروة المعدنيــة بجميــع البيانــات
والمعلومــات المطلوبــة ومــا زالــت قيــد اإلجــراء عنــد هــذه الجهــات.
 .11إحتســاب قيمــة إيجــار الموجــودات المنقولــة مــن المصفــاة إلــى شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة بالنســبة المعتمــدة لــدى
دائــرة األراضــي والمســاحة البالغــة ( )%8علــى األراضــي والمبانــي البالغــة قيمتهــا  4.9مليــون دينــار مــن تاريــخ تحويــل تلــك المبانــي
وحتــى تاريخــه  ،علمــً بــأن الشــركة تصــر علــى رفــض مــا ورد فــي البنــد أعــاه  ،حيــث أن الموجــودات التــي تــم نقلهــا هــي ملــك
لشــركة مصفــاة البتــرول بموجــب إتفاقيــة تســوية إنتهــاء اإلمتيــاز والتــي نصــت علــى أن المحطــات هــي ملــك لشــركة مصفــاة
البتــرول وان يتــم نقلهــا إلــى شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة التــي تملكهــا شــركة مصفــاة البتــرول  ،كمــا أن للشــركة حــق
التصــرف بموجوداتهــا مــن الناحيــة القانونيــة وفقــً للمــادة  236مــن القانــون المدنــي  ،كمــا أن النقــل بصافــي القيمــة الدفتريــة
تــم اســوة بالموجــودات التــي تــم نقلهــا للشــركات التســويقية االخــرى بصافــي قيمتهــا الدفتريــة وفقــً لإلتفاقيــة الموقعــة بيــن
الشــركات التســويق الثــاث ووزارة الطاقــة والثــروة المعدنيــة  ،كمــا أن إتفاقيــة إنتهــاء اإلمتيــاز نصــت بــأن ينطبــق علــى شــركة
تســويق المنتجــات البتروليــة المملوكــة لشــركة مصفــاة البتــرول مــا ينطبــق علــى شــركات التســويق األخــرى ،علمــا أن هنالــك
مفاوضــات بيــن الشــركة والحكومــة نتــج عنهــا اإلتفــاق علــى قيــام وزارة الماليــة بالتنســيب إلــى مجلــس الــوزراء أللغــاء هــذا البنــد
ومــا زالــت قيــد اإلجــراء .
 تنفيــذًا لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم (  ) 11110المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  16آب  2015وقــرار الهيئــة العامــة للشــركة المتخــذفــي جلســتها المنعقــدة بتاريــخ  8تشــرين الثانــي  ،2012تــم إنجــاز عمليــة تبــادل األراضــي بيــن ســلطة منطقــة العقبــة األقتصاديــة
الخاصــة وشــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة خــال شــهر أيلــول  2019حيــث قامــت الســلطة بالتنــازل عــن  6قطــع أراضــي مملوكــة
للســلطة لصالــح شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة والبالغــة مســاحتها ( )442دونــم وبالمقابــل قامــت الشــركة بالتنــازل عــن قطعــة
األرض المملوكــة لهــا فــي العقبــة وهــي القطعــة رقــم ( )23لوحــة ( )13حــوض ( )13والبالــغ مســاحتها ( )88دونــم تقريبــً الواقعــة
ضمــن حــوض المينــاء الجنوبــي لصالــح ســلطة العقبــة اإلقتصاديــة الخاصــة.
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امتيازات أخرى لنشاط التكرير والغاز
• بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  5329المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  10تمــوز  2019والــذي تضمــن الموافقــة علــى تخويــل
شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة بتنفيــذ بنــود مذكــرة التفاهــم لتجهيــز ونقــل النفــط الخــام بيــن حكومــة جمهوريــة العــراق
وحكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية  ،قامــت الشــركة بتاريــخ اول آب  2019بتوقيــع اإلتفاقيــة وقامــت الشــركة بإصــدار إعتمــاد
مســتندي لصالــح البنــك المركــزي العراقــي لتغطيــة قيمــة كميــة ( )10اآلف برميــل يوميــً علــى مــدار الســنة وفقــً للمعــدل الشــهري
لســعر برميــل نفــط خــام برنــت مطروحــً منــه  16دوالر أمريكــي ،علمــً بانــه تــم البــدء بتوريــد كميــات النفــط العراقــي فــي أواخــر
شــهر آب مــن العــام . 2019
• بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  6953المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  19آذار  2018تــم الموافقــة علــى إعفــاء كميــات
البنزيــن ( )95المســتخدمة فــي إنتــاج بنزيــن ( )90والبالغــة ( )2.360.253طنــً مــن ضريبــة المبيعــات العامــة والخاصــة عــن الفتــرة مــن
أول أيــار  2013ولغايــة  30أيلــول  2017علــى أن يشــمل القــرار أي كميــة مــن بنزيــن ( )95تســتخدم فــي عمليــات الخلــط إلنتــاج مادتــي
بنزيــن ( 90و )95وذلــك لحيــن إنتهــاء العالقــة الماليــة بيــن الحكومــة وشــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة.
• قــرر مجلــس الــوزراء فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  24أيــار  ،2017وباإلســتناد إلــى أحــكام المــادة رقــم  / 149ج مــن قانــون الجمــارك
رقــم  20لســنة  1998إعفــاء المــواد البتروليــة المســتوردة مــن الرســوم الجمركيــة (الرســم الموحــد) التــي تتعلــق بنشــاط التكريــر
بإســتثناء الزيــوت المعدنيــة ومدخالتهــا وأي مــواد أخــرى تتعلــق بمصنــع الزيــوت للفتــرة مــن تاريــخ أول كانــون ثانــي  2017وحتــى
أول أيــار  2018وذلــك بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  3059بتاريــخ  29أيــار  ، 2017كمــا قــرر مجلــس الــوزراء بموجــب قــراره رقــم 7787
تمديــد اإلعفــاء المذكــور أعــاه للفتــرة مــن أول أيــار  2018ولغايــة  30نيســان  ، 2019كمــا قــرر مجلــس الــوزراء بموجــب قــراره رقــم 5004
تمديــد اإلعفــاء المذكــور أعــاه للفتــرة مــن أول أيــار  2019ولغايــة  30نيســان .2020
ـاء علــى قــرار مجلــس الــوزراء المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  24أيــار  ،2017وباإلســتناد إلــى أحــكام المــادة رقــم  / 149ج
• بنـ ً
مــن قانــون الجمــارك رقــم  20لســنة  1998إعفــاء المــواد البتروليــة المســتوردة مــن الرســوم الجمركيــة (الرســم الموحــد) بإســتثناء
الزيــوت المعدنيــة ومدخالتهــا وأي مــواد أخــرى تتعلــق بمصنــع الزيــوت  ،حصلــت الشــركة علــى الموافقــة مــن وزارة الماليــة  -دائــرة
الجمــارك علــى التجــاوز عــن تصديــق الوثائــق (الفاتــورة وشــهادة المنشــأ) إســتناداَ للمــادة /2و مــن التعليمــات رقــم  2لســنة 1999
للمــواد البتروليــة المســتوردة بإســتثناء الزيــوت المعدنيــة ومدخالتهــا وأي مــواد أخــرى تتعلــق بمصنــع الزيــوت للفتــرة مــن تاريــخ
أول كانــون الثانــي  2017و حتــى تاريــخ أول أيــار  ، 2018وذلــك بموجــب كتــاب وزارة الماليــة  -دائــرة الجمــارك رقــم د ج 32295/20/7/108
تاريــخ  2تمــوز  ، 2017كمــا تــم تجديــد التجــاوز عــن تصديــق الوثائــق (الفاتــورة وشــهادة المنشــأ) كمــا هــو مذكــور أعــاه للفتــرة مــن
أول أيــار  2018ولغايــة أول أيــار  2019وذلــك بموجــب كتــاب وزارة الماليــة  /دائــرة الجمــارك رقــم دج  19243/20/7/108تاريــخ  3أيلــول ،2018
كمــا تــم تجديــد التجــاوز عــن تصديــق الوثائــق (الفاتــورة وشــهادة المنشــأ) كمــا هــو مذكــور أعــاه للفتــرة مــن أول أيــار  2019ولغايــة
أول أيــار .2020
• قــرر مجلــس الــوزراء فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  9نيســان 2017الموافقــة علــى إدراج النفــط الخــام والمشــتقات النفطيــة الجاهــزة
فــي الجــدول رقــم ( ) 2الملحــق بقانــون الضريبــة العامــة علــى المبيعــات والخــاص بالســلع والخدمــات الخاضعــة للضريبــة العامــة علــى
المبيعــات بنســبة أو بمقــدار (صفــر) اعتبــارًا مــن تاريــخ  12شــباط  2017بإســتثناء البنزيــن بأنواعــه.
• بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  6544المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  23ايلــول  2019تــم إدراج البنزيــن بأنواعــه ضمــن
الجــدول رقــم ( ) 2الملحــق بقانــون الضريبــة العامــة علــى المبيعــات والخــاص بالســلع والخدمــات الخاضعــة للضريبــة العامــة علــى
المبيعــات بنســبة أو بمقــدار (صفــر).
ـاء علــى توصيــة لجنــة
• قــرر مجلــس الــوزراء فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  3كانــون الثانــي  2016وبموجــب القــرار رقــم  ،13363وبنـ ً
التنميــة اإلقتصاديــة الصــادرة عــن جلســتها المنعقــدة بتاريــخ  22كانــون األول  2015الموافقــة علــى إعفــاء شــركة مصفــاة البتــرول
األردنيــة المســاهمة المحــدودة مــن الضريبــة العامــة والخاصــة إعتبــارًا مــن تاريــخ أول أيــار  2013لمســتورداتها عــن الكميــات المباعــة
حصــرًا لشــركات تســويق المنتجــات النفطيــة شــريطة ان تكــون الضريبــة العامــة والخاصــة المســتحقة عليهــا قــد تــم دفعهــا مــن
هــذه الشــركات ضمــن التركيبــة الســعرية للمشــتقات النفطيــة الـــ ( )IPPو العمــل جــاري علــى إنجــاز البيانــات الجمركيــة العالقــة
لــدى دائــرة الجمــارك األردنيــة.
• قــرر مجلــس الــوزراء فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  9نيســان 2017الموافقــة علــى إدراج النفــط الخــام والمشــتقات النفطيــة
الجاهــزة فــي الجــدول رقــم ( )2الملحــق بقانــون الضريبــة العامــة علــى المبيعــات والخــاص بالســلع و الخدمــات الخاضعــة للضريبــة
العامــة علــى المبيعــات بنســبة أو بمقــدار (صفــر) اعتبــارًا مــن تاريــخ  12شــباط  2017بإســتثناء البنزيــن بأنواعــه.
حصة نشاط التكرير والغاز من السوق
إن إنتــاج شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة مــن المشــتقات النفطيــة الجاهــزة مــا يعــادل تقريبــً ( )%40مــن حاجــة الســوق المحلــي مــن
المشــتقات النفطيــة الجاهــزة إضافــةً إلــى أن الشــركة هــي الجهــة الوحيــدة فــي المملكــة األردنيــة التــي تقــوم بتعبئــة أســطوانات
الغــاز وهــي التــي تقــوم بتغطيــة جميــع إحتياجــات الســوق المحلــي مــن الغــاز المســال.
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شركة تسويق المنتجات البترولية األردنية
(أ ) تأسســت شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة بتاريــخ  12شــباط  2013وبلــغ مجمــوع موجوداتهــا وموجــودات الشــركات
التابعــة لهــا  375.980.518دينــار ومجمــوع مطلوباتهــا ومطلوبــات الشــركات التابعــة لهــا  274.479.410دينــار كمــا فــي  31كانــون
األول  ، 2019وبلغــت أرباحهــا الموحــدة  21.871.523دينــار منهــا حصــة غيــر المســيطرين مبلــغ  321.830دينــار كمــا فــي  31كانــون
األول  ،2019علمــً بأنهــا باشــرت أعمالهــا تدريجيــً منــذ األول مــن أيــار للعــام  2013وتــم تحويــل جــزء مــن موجــودات نشــاط التوزيــع
الخــاص بشــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة إلــى شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة (شــركة تابعــة) بصافــي قيمتهــا الدفتريــة
والتــي أصبــح حكمــا نقلهــا لهــذه الشــركة إلنتقــال نشــاط التوزيــع لهــا ،باإلضافــة إلــى تكليــف بعــض مــن موظفيــن شــركة مصفــاة
البتــرول األردنيــة للعمــل فــي هــذه الشــركة وهــي مــن تتحمــل كلفهــم وتــم تحويــل مهمــة تزويــد المســتهلكين بالمشــتقات
النفطيــة الجاهــزة إلــى شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة بإســتثناء عمــاء االســفلت وزيــت الوقــود والغــاز وبعــض
عمــاء المحروقــات مــن الجهــات األمنيــة  ،هــذا وقــد تــم اســتكمال كامــل اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة إلتمــام عمليــة تحويــل ملكيــة
الموجــودات لهــذه الشــركة.
(ب) تقــوم شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة بتوزيــع المنتجــات البتروليــة الجاهــزة المطابقــة للمواصفــات الدوليــة
والمحليــة التــي تحددهــا مؤسســة المواصفــات والمقاييــس حســب المواصفــة المعتمــدة ويتــم بيــع مــادة الديــزل وفقــً لمواصفــة
(.)EUR 5
(ج) تتقاضــى شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة عمولــة تســويق بقيمــة  12فلــس لــكل لتــر مبــاع وعمولــة بيــع تجزئــة
للمشــتقات النفطيــة بقيمــة  15فلــس لــكل لتــر مبــاع حتــى تاريــخ  31آب  2018وقــد تــم تعديلهــا لتصبــح  18فلــس لــكل لتــر
مبــاع اعتبــارًا مــن أول أيلــول  ، 2018باإلضافــة إلــى عمــوالت أخــرى تتمثــل ببــدل تبخــر وفاقــد وأجــور نقــل وفقــً لنشــرة أســعار بيــع
المشــتقات النفطيــة الجاهــزة (.)IPP
(د) قامــت شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة بتاريــخ  27حزيــران  2018برفــع رأســمال شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة
المصــرح بــه والمدفــوع ليصبــح ( )65مليــون دينــار وتــم إســتكمال إجــراءات زيــادة رأســمال الشــركة لــدى الجهــات الرســمية.
(هـــ) بنــاء علــى قــرار مجلــس الــوزراء بموجــب كتابهــم رقــم  26041/1/11/58بتاريــخ  30أيلــول  2012تمــت الموافقــة علــى منــح شــركة
تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة (شــركة تابعــة) رخصــة التشــغيل وتوزيــع المشــتقات النفطيــة الجاهــزة لمدة عشــرة ســنوات،
حيــث تــم تحديــد قيمــة الرخصــة بمبلــغ ( )30مليــون دينــار وعلــى أن تقــوم الشــركة بتســديد دفعــة أولــى وتســديد المبلــغ المتبقي
علــى خمســة أقســاط ســنوية متســاوية حيــث قامــت الشــركة بتســديد القســط األخيــر مــن الرخصــة خــال العــام  . 2018وتقــوم
ـداء مــن تاريــخ مباشــرة الشــركة ألعمالهــا كمــا فــي األول مــن أيــار  2013وذلــك
الشــركة بإطفــاء الرخصــة علــى فتــرة عشــرة أعــوام ابتـ ً
وفقــً للعقــد الموقــع مــع وزارة الطاقــة والثــروة المعدنيــة بتاريــخ  19شــباط  2013علمــً بــأن العقــد قابــل للتجديــد.
(و) تمــارس شــركة التســويق أعمالهــا مــن خــال البيــع المباشــر لمختلــف العمــاء مثــل الزبائــن المباشــرين والشــركات والــوزارات
والدوائــر والمؤسســات العامــة والحكوميــة والجهــات األمنيــة ومــن خــال محطاتهــا والشــركات التابعــة لهــا علمــً أنهــا تقــوم
بتزويــد ( )345محطــة بإحتياجاتهــا مــن المشــتقات بموجــب رخصــة التســويق الممنوحــة لهــا مــن قبــل الحكومــة وتبلــغ حصتهــا
التقديريــة مــن الســوق مــا يعــادل تقريبــً (  )%40مــن الســوق المحلــي.
(ز) قامــت الشــركة التابعــة (شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة) المملوكــة بالكامــل مــن قبــل شــركة مصفــاة البتــرول
األردنيــة بتاريــخ  26كانــون األول  2018بتملــك كامــل حصــص شــركة هيــدرون للطاقــة ذ.م.م حيــث تــم شــراؤها بمبلــغ ( )16مليــون
دينــار أردنــي باإلضافــة إلــى إلتزامــات وقــروض الشــركة بمبلــغ ( )12مليــون دينــار أردنــي.
الزيوت المعدنية (جوبترول):
(أ)قامــت الشــركة بتأســيس مصنــع للزيــوت المعدنيــة بعــام  1977وتبلــغ حصــة منتجــات المصنــع حوالــي ( )%45مــن حاجــة الســوق
المحلــي كمــا أصبــح المصنــع يقــوم بتصديــر منتجاتــه إلــى العــراق و تشــاد و فلســطين وجورجيــا ويقــوم حاليــً بفتــح أســواق
جديــدة للتصديــر اعتمــاد ُا علــى الجــودة العاليــة لمنتجــات المصنــع.
(ب)يقــوم مصنــع الزيــوت بتصنيــع الزيــوت المعدنيــة تحــت إســم العالمــة التجاريــة (جوبتــرول) حيــث تقــوم بإنتــاج أكثــر مــن ()100
صنــف مــن الزيــوت المعدنيــة متعــددة األغــراض لســد معظــم إحتياجــات المملكــة مــن هــذه المــادة بأنواعهــا المختلفــة ولفتــح
أســواق جديــدة مــن خــال عمليــات التصديــر معتمــدة علــى الدرجــة العاليــة للجــودة التــي تتمتــع بهــا.
وتســـــــتند مواصــــــفات الزيــــــوت المعــدنيـــــة إلى المواصفـــــات القياســــية األردنية ومواصفــــات معهــــد البتـــــرول األمــــريـــــــكي
( )API ,American Petroleum Instituteومــواصفات جمعية مهندسي السيارات()SAE ,Society of Automotive Engineers
والمواصفات األوروبية ( )ACEAوالمواصفات الخاصة بمصنعي اآلليات( )OEMومواصفات الجيش األمريكي ()Military Standards
وتخضــع هــذه الزيــوت إلــى مراقبــة الجــودة المشــددة في مختبــرات حديثــة ومتخصصة.
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(ج) اســتطاع مختبــر جوبتــرول الحصــول علــى شــهادة ( )ISO 17025:2005مــن قبــل هيئــة االعتمــاد  -مؤسســة المواصفــات
والمقاييــس وهــي الجهــة المانحــة للشــهادة فــي األردن بالنيابــة عــن هيئــة االعتمــاد الدوليــة:
( ، )International Laboratory Accreditation Cooperation ILACويأتــي هــذا اإلنجــاز عقــب قيــام مختبــر جوبتــرول بتطبيــق
معاييــر الجــودة العالميــة فــي فحــص الزيــوت المعدنيــة ،ويعــد ذلــك فخــرًا للصناعــة األردنيــة وحافــزًا قويــً لالنطــاق لألســواق
الخارجيــة واإلرتقــاء بمســتوى أدائهــا وتحســين خدماتهــا وتأكيــد إلتزامهــا بالمواصفــات والمقاييــس العالميــة.
(د)تم تجـــديد شـــــهادة عــالمة الجــودة األردنيــة للزيــوت (زيــت بيرفكــت عيــار  )20W/50و (زيت سوبر ديزل  16عيار )15W/40
و (زيــت بيرفكــت  6000عيــار  )20W/50وذلــك بعــد أن اســتكملت جميــع متطلبــات منــح عالمــة الجــودة األردنيــة حســب تعليمــات
عالمــة الجــودة األردنيــة رقــم  2007/4والتــي تشــمل مطابقــة هــذه المنتجــات للمتطلبــات الفنيــة لعالمــة الجــودة األردنيــة رقــم
 2012/75والخاصــة بزيــوت محــركات اإلحتــراق الداخلــي.
(هـــ) تــم الحصــول علــى شــهادة اعتمــاد مــن شــركة مرســيدس بنــز إلســتعمال زيــت ســوبر ديــزل  16عيــار  15W/40وزيــت اكســترا
ســنثاتيك عيــار  5W/30فــي محركاتهــا وتــم الحصــول علــى شــهادة مــن شــركة  MANوشــركة مرســيدس بنــز العالميتيــن
الســتخدام زيــت ســوبر ديــزل ســنثاتيك عيــار  ١٠ش  ٤٠ /فــي محركاتهــا.
(و) حصـــل مختبر الزيوت المـــعدنية على اربــــع شـــهادات امـتيـــاز ( )Certificates of Excellenceعن مشاركته ببرامج الدراسات
البينيــة الهولنــدي مــع مختبــرات عالميــة عــن فحــص عينــات زيــوت محــركات (جديــدة ومســتعملة) وزيــوت أســاس وزيــوت تــروس
وزيــوت هيدروليكيــة.
(ز) حافظــت زيــوت جوبتــرول علــى شــهادة ( )ISO 9001:2015بعــد خمــس زيــارات تدقيــق تــم تطبيقهــا مــن قبــل الشــركة
المانحــة للشــهادة  -شــركة لويــدز ريجيســتر.
(ح) تــم تعديــل تصميــم العبــوات بحيــث تصبــح بتصاميــم ذات جاذبيــة وتتواكــب مــع متطلبــات الســوق المحلــي والخارجــي
وللحــد مــن محــاوالت الغــش وتــم تســجيل التصاميــم الجديــدة فــي غرفــة صناعــة عمــان.
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ثانيًا :إستثمارات الشركة األم والشركات التابعة لها:
 .1تمتلك الشركة األم كما في  31كانون االول  2019الشركات التابعة التالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة:
راس المال
المصرح به

نسبة
الملكية

دينـار

٪

65.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000

100
100
100
100

عمان
عمان
عمان
عمان

شركة محطة النزهة واالستقالل للزيوت والمحروقات

5.000

60

عمان

شركة المحطة المركزية لتجارة المحروقات

10.000

100

عمان

شركة محطة الكرك المركزية للمحروقات

5.000

60

الكرك

اسم الشركة
شركة تسويق المنتجات البترولية األردنية
شركة هيدرون للطاقة ذ.م.م *
الشركة األردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال (مدفوع )٪50
الشركة األردنية لصناعة الزيوت المعدنية (مدفوع )٪50

الموقع

تاريخ التأسيس

مالحظة
عاملة
عاملة
غير عاملة
غير عاملة

شركة الخيرات للمحروقات

5.000

100

الكرك

شركة محطة روابي القويرة للمحروقات والزيوت
شركة العون األردنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية
للمحروقات
الشركة األردنية األلمانية للمحروقات
شركة قوس النصر إلدارة محطات المحروقات
شركة محطة الطريق الدائري للمحروقات
شركة محطة الكامل للمحروقات والزيوت
شركة محطة الوادي األبيض للمحروقات

5.000

60

العقبة

 12شباط 2013
 29نيسان 2003
 28أيار 2008
 28أيار 2008
 8كانون الثاني
2014
 28أيار 2014
 26تشرين ثاني
2014
 11تشرين ثاني
2014
 22حزيران 2015

عاملة

1.005.000

60

عمان

 10كانون الثاني 2016

عاملة

125.000
3.000
5.000
5.000
5.000

60
100
60
60
60

عمان
إربد
عمان
عمان
عمان

شركة محطة المنيرة للمحروقات والزيوت

5.000

100

عمان

شركة المحطة التنموية األولى للمحروقات

5.000

60

عمان

شركة محطة القسطل للمحروقات والزيوت

5.000

60

عمان

 8تشرين األول 2015
 29كانون األول 2014
 10حزيران 2015
 26شباط 2017
 4آب 2015
 6تشرين الثاني
2014
 19تشرين الثاني
2015
 19حزيران 2017

عاملة
عاملة
عاملة
عاملة
عاملة

شركة محطة تاج عمون للمحروقات (مدفوع )%50

5.000

80

عمان

 20أيلول 2017

شركة محطة الشراع للمحروقات والزيوت (مدفوع )%50

5.000

95
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 19شباط 2017

عاملة
عاملة
عاملة
عاملة

عاملة
عاملة
عاملة
غير عاملة  -تحت
التحديث
غير عاملة  -تحت
التحديث

* قامت الشركة التابعة (شركة تسويق المنتجات البترولية األردنية) المملوكة بالكامل من قبل شركة مصفاة البترول األردنية بتاريخ  26كانون األول
 2018بتملك كامل حصص شركة هيدرون للطاقة ذ.م.م.
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 .٢كمــا إن قيمــة حقــوق غيــر المســيطرين فــي صافــي حقــوق الشــركاء للشــركات التابعــة كمــا فــي  31كانــون األول  2019هــي
كاآلتــي :

اسم الشركة

شركة محطة النزهه واالستقالل للزيوت والمحروقات
شركة محطة الكرك المركزية للمحروقات
شركة محطة روابي القويرة للمحروقات والزيوت
شركة العون األردنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية
للمحروقات
شركة محطة الطريق الدائري للمحروقات
شركة محطة الوادي األبيض للمحروقات
الشركة األردنية األلمانية للمحروقات
شركة المحطة التنموية األولى للمحروقات
شركة محطة الكامل للمحروقات و الزيوت
شركة محطة الشراع للمحروقات و الزيوت
شركة محطة القسطل للمحروقات و الزيوت
شركة محطة تاج عمون للمحروقات

نسبة حقوق غير
المسيطرين

حصة غير
المسيطرين
من صافي الربح
(الخسارة)

حصة غير
المسيطرين
من صافي الموجودات

٪

دينار

دينار

40

167.473

1.122.473

40

16.453

538.987

40

77.379

788.006

40

()31.032

567.862

40

()10.889

417.809

40

14.991

613.739

40

17.301

612.322

40

()40.180

595.806

40

141.557

1.283.552

5

()107

137.194

40

387

444.664

20

()31.503

1.568.055

321.830

8.690.469

 .٣كما تمتلك الشركة األسهم التالية كما في  31كانون االول  ( 2019موجودات مالية بالقيمة العادلة ):
عدد األسهم

القيمة بالدينار

شركة الكهرباء األردنية

713.174

870٫072

بنك صفوة اإلسالمي

256.516

348٫862

شركة البوتاس العربية

47.300

967٫285

شركة مصانع الورق والكرتون

33.300

2٫997

الشركة العامة للتعدين

27.500

82٫225

شركة فلسطين للتنمية واإلستثمار

28.060

21٫915

128.259

1٫283

أسهم مدرجة:

الشركة المترابطة لإلستثمار

2٫294٫639
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التقرير السنوي لمجلس إدارة
شـركة مصفـاة البتـرول األردنيـة
(شركة مساهمة عامة محدودة)

حضرات السادة المساهمين الكرام،،،

يسر مجلس اإلدارة أن يرحب بكم ويقدم لحضراتكم
تقريره السنوي الرابع والستين متضمنًا أهم
نشاطات الشركة وإنجازاتها والقوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول .٢٠١٩

25 2019

التقريرالسنوي

ثالثًا :ملخص أنشطة الشركة وطبيعة أعمالها ومجال نشاطها:
• التكرير.
• اإلستيراد.
• التوزيع .
• النقل (من خالل شركة تسويق المنتجات البترولية األردنية المملوكة بالكامل للمصفاة).
• التخزين.
• صناعة وتعبئة الزيوت المعدنية.
• تعبئة وصناعة الغاز المسال.
• تزويد وقود الطائرات٠
• التصدير.
 ويتم تنظيم األمور االدارية في الشركة من خالل تسع قطاعات اعمال رئيسية  ،وهي كاآلتي:(أ) التكريــر :يقــوم هــذا القطــاع بفصــل وتحويــل مكونــات الزيــت الخــام المســتورد إلــى مجموعــة مــن المشــتقات النفطيــة الجاهــزة
المختلفــة ويعتمــد فــي معظــم عملياتــه علــى ترخيــص مــن شــركة الـــ  UOPاألمريكيــة.
(ب) اإلســتيراد :يتــم إســتيراد النفــط الخــام مــن شــركة أرامكــو الســعودية كمــا يتــم اســتيراد ( )10اآلف برميــل نفــط خــام يوميــً مــن العــراق
بموجــب اإلتفاقيــة الموقعــة بيــن البلديــن ويتــم اســتيراد المشــتقات النفطيــة الجاهــزة مــن خــال شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة
وشــركة مصفــاة البتــرول وفقــً لخطــة اإلنتــاج والتكريراألمثــل التــي تحقــق التــوازن بيــن اإلنتــاج واإلســتيراد بمــا يحقــق الربحيــة األمثــل
حيــث ان الشــركة أصبحــت غيــر ملزمــة بتوفيــر كامــل احتياجــات الســوق المحلــي اعتبــارًا مــن  1أيــار  2018وأصبحــت الشــركة تعمــل علــى
أســس تجاريــة.
(ج) التوزيــع :يشــكل التوزيــع حلقــة الوصــل بيــن نشــاطي اإلنتــاج والتكريــر داخــل الشــركة مــن جهــة وبيــن كافــة العمــاء فــي مناطــق
المملكــة المختلفــة مــن جهــة أخــرى  ،فهــو المســؤول عــن تلبيــة كافــة طلبــات العمــاء مــن منتجــات الشــركة مــن المشــتقات النفطيــة
الجاهــزة والغــاز .
(د) النقــل :يتــم نقــل جميــع أنــواع المشــتقات النفطيــة الجاهــزة إلــى كافــة العمــاء فــي مناطــق المملكــة المختلفــة (مــن خــال شــركة
تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة المملوكــة بالكامــل لشــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة).
(هـــ) التخزيــن  :تقــوم الشــركة بتخزيــن النفــط الخــام والمشــتقات النفطيــة الجاهــزة بالخزانــات العائــدة للشــركة فــي كل مــن موقــع
المصفاة/الزرقــاء ومســتودعات العقبــة والمطــارات.
(و) صناعــة وتعبئــة الزيــوت المعدنيــة  :يشــمل هــذا القطــاع تصنيــع وإنتــاج وتعبئــة العديــد مــن أنــواع الزيــوت المعدنيــة المطلوبــة فــي
األســواق المحليــة والخارجيــة (مــن خــال مصنــع الزيــوت المعدنيــة).
(ز) صناعـــة وتعبئــة الغــاز المســال  :يشــمل هــذا القطــاع إنتــاج وتعبئــة الغــاز المســال وتصنيــع وإصــاح وصيانــة إســطوانات الغــاز
وتعبئتهــا فــي محطــات تعبئــة الغــاز الثــاث العائــدة للشــركة فــي ( الزرقــاء وعمــان و إربــد).
(ح) تزويــد وقــود الطائــرات  :تقــوم الشــركة بــإدارة عمليــة تزويــد الطائــرات فــي المطــارات الثــاث ( مطــار الملكــة عليــاء  ،مطــار عمــان
المدنــي ،مطــار الملــك الحســين الدولــي  /العقبــة ).
(ط) التصديــر :تقــوم الشــركة بتصديــر الفائــض عــن حاجــة الســوق المحلــي مــن إنتاجهــا مــن مــادة زيــت الوقــود ( )٪٣٫٥وبعــض مــن
المشــتقات الجاهــزة ،كمــا يقــوم مصنــع الزيــوت المعدنيــة بتصديــر منتجاتــه إلــى بعــض األســواق الخارجيــة فــي ســبيل فتــح أســواق
جديــدة لمنتجاتــه معتمــدًا بذلــك علــى الجــودة العاليــة لمنتجاتــه.

رابعًا :الخطة المستقبلية:
بعــد أن تــم إنجــاز مراحــل هامــة تخــص مشــروع التوســعة الرابــع للمصفــاة مثــل الدراســة األوليــة للجــدوى اإلقتصاديــة وإختيار تركيبة منشــآت
التوســعة وإختيار التكنولوجيا الخاصة بهذا المشــروع واســتكمال التصاميم األساســية للمشــروع وقيام شــركة Tecnicas Reunidas
اإلســبانية باالنتهــاء مــن التصاميــم الهندســية التفصيليــة األوليــة للمشــروع  FEEDبدايــة شــهر تمــوز مــن عــام  ، 2019فقــد تــم اختيــار بنــك
ســتاندرد تشــارترد كمستشــار مالــي للمشــروع ليتولــى أمــر اســتكمال متطلبــات التمويــل والمباحثــات مــع الجهــات التــي تبــدي اهتمامــً
بتمويــل هــذا المشــروع  ،كمــا قامــت الشــركة بالتعاقــد مــع مستشــار قانونــي عالمــي وكذلــك التعاقــد مــع شــركة  Technipإلدارة المشــروع
بمــا يتضمــن إعــداد شــروط تأهيــل متعهــدي التنفيــذ وتقييــم عروضهــم واختيــار األنســب منهــم وكذلــك اإلشــراف علــى تنفيــذ المشــروع .
تــم الترتيــب مــع عــدد مــن البنــوك األردنيــة لتوفيــر التمويــل الــازم لســداد حوالــي مبلــغ ( )455مليــون دينــار مــن الديــون المســتحقة للشــركة
علــى الحكومــة بحيــث تقــوم الحكومــة بتســديد األقســاط والفوائــد المســتحقة علــى هــذا المبلــغ وقــد قامــت الشــركة خــال شــهر تشــرين
األول  2019بســحب هــذه المبالــغ مــن البنــوك  ،كمــا تــم تحقيــق تقــدم ملحــوظ علــى صعيــد العالقــة بيــن الحكومــة والشــركة حيــث تــم إنهــاء
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معظــم األمــور العالقــة بهــذا الخصــوص وتتواصــل اإلجتماعــات بيــن مندوبيــن عــن الشــركة ومندوبيــن عــن الحكومــة لإلتفــاق علــى ما تبقى
مــن األمــور المرتبطــة بالعالقــة الماليــة بينهمــا وذلــك علــى أثــر إنتهــاء العالقــة الماليــة بيــن الحكومــة والشــركة اعتبــارًا مــن تاريــخ أول أيــار 2018
وبعــد صــدور قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  7633بتأجيــل تطبيــق مواصفــة المشــتقات النفطيــة الجاهــزة إلــى حيــن اإلنتهــاء مــن تنفيــذ مشــروع
التوســعة الرابــع شــريطة اإللتــزام بخطــة محــددة للتنفيذ.
وعلــى صعيــد نشــاط التكريــر بــدأت المصفــاة اعتبــارًا مــن شــهر أيلــول الماضــي بإســتالم النفــط الخــام العراقــي لتكريــره وذلــك بموجــب
اتفاقيــة بيــن الحكومتيــن األردنيــة والعراقيــة لتزويــد المملكــة بكميــة ( )10٫000برميــل مــن نفــط كركــوك يوميــً وقد تم إســتالم وتكريــر ما يزيد
عــن ( )1.1مليــون برميــل حتــى نهايــة العــام.
أمــا فيمــا يخــص نشــاط الغــاز المســال فقــد تــم فــي شــهر تشــرين ثاني الماضي تشــغيل الوحدة الجديدة لتعبئــة الغاز المســال والتي تصل
طاقتهــا إلــى ( )3٫600أســطوانة فــي الســاعة فــي محطــة غــاز عمــان ممــا يمكــن الشــركة مــن مواجهــة الطلــب المرتفــع علــى الغــاز خــال أشــهر
الشتاء.
تواصل شــركة تســويق المنتجات البترولية األردنية نشــاطها فيما يتعلق بإنشــاء محطات وقود جديدة في مختلف مناطق المملكة وتم
إفتتــاح المحطــات التاليــة منــذ بداية العــام الحالي تحت إدارة شــركة جوبترول:
محطــة تــاج عمــون شــارع االســتقالل ومحطــة الرضــوان اربــد طريــق حكمــا ومحطــة العيطــان المفــرق ومحطــة اليــادودة شــارع مأدبــا ومحطــة
عويــس طريــق البحــر الميــت ومحطــة العبــدالت طريــق الســلط ومحطــة الحنيطــي منطقــة أبــو علنــدا ومحطــة الضمــان اإلجتماعــي شــارع
الجامعــة األردنيــة ومحطــة عبــدون الثانيــة كــردور عبــدون.
وتم إفتتاح المحطات التالية منذ بداية العام تحت إدارة شركة هيدرون للطاقة :
محطــة أبــو كشــك فــي األغــوار ومحطــة الغويــري طريــق الزرقــاء جــرش ومحطــة ســطح معــان ومحطــة الســقا شــارع الحريــة ومحطــة الســوق
المركــزي ومحطــة الفحيــص  -حتــر ومحطــة الحــزام طريــق الحــزام ومحطــة الخرابشــة الحرميــن  -المدينــة الرياضيــة ومحطــة ابــو عاقولــة
رويشــد ومحطــة البقعــة -الزعبــي.
علــى الرغــم مــن الظــروف اإلســتثنائية التــي شــهدها اإلقتصــاد العالمــي والمملكــة األردنيــة الهاشــمية بســبب فيــروس  Covid-19منــذ
بدايــة عــام  2020إال أن شــركة جوبتــرول تواصــل اإلســتمرار فــي التوســع بإفتتــاح محطــات جديــدة وســيتم حتــى نهايــة عــام  2020إفتتاح محطة
التنمويــة الثانيــة مقابــل وزارة الخارجيــة ومحطــة اللــوزي الجبيهــة ومحطــة بــرج الحيــاة القويــرة ومحطــة الطريــق الخلفــي العقبــة ومحطــة
الســقا شــارع الـــمائة ومحطــة قاســم الدبــس منطقــة ســحاب.
وكمــا تــم تطويــر نظــام أتمتــة المحطــات ونظــام البطاقــات اإللكترونيــة بحيــث أضــاف ميــزة تفعيــل خدمــة الرقــم الســري للبطاقــة والتحكــم
بمصــروف المركبــة وإســتهالكها للوقــود حســب المســافة المقطوعــة بالكيلومتــرات حســب عــداد المركبــة أو مــن خــال ربــط المركبــة علــى
أنظمة تتبع المركبات  GPSباإلضافة لتطوير نظام التعبئة  RFIDوالتحكم إلكترونيًا بتغيير األسعار لكافة المحطات المملوكة والمدارة
مــن غرفــة الســيطرة والتحكم.
وتــم تفعيــل نظــام المــوارد البشــرية الخدمــة الذاتيــة بحيــث أصبحــت جميــع اســتعالمات وطلبــات الموظفيــن مــن خــال التطبيقــات الذكيــة
إلكترونيــً وتفعيــل نظــام الدعــم الفنــي اإللكترونــي لدوائــر الشــركة الداخليــة .
ومــن المخطــط لــه خــال العــام  2020أن يتــم تفعيــل التطبيقــات الذكيــة عــن طريــق األنظمــة الذكيــة لطلبــات المحروقــات وتســليمها فــي
المحطــات بطريقــة آليــه وتفعيــل التطبيقــات الذكيــة لتنظيــم الدعــم الفنــي للعمــاء فــي محطاتهــم والدفــع اإللكترونــي لكافــة الخدمــات
المقدمــة مــن قبــل الشــركة عــن طريــق اي فواتيركــم باإلضافــة إلــى اســتكمال أتمتــة المخــزون وأنظمــة البيــع اإللكتروني في كافــة المحطات
المــدارة والمــزودة.
وستســتمر الشــركة بإســتقطاب عمــاء الطيــران لتزويــد شــركات الطيــران بمــادة وقــود الطائــرات مــن خــال مطــار الملكــة عليــاء الدولــي
ومطــار الملــك الحســين الدولــي  /العقبــة ومطــار عمــان المدنــي باإلضافــة إلــى اإلســتمرار بالتوســع بمحطــات جديــدة يتــم إنشــاؤها مــن قبــل
أصحابهــا لتوقيــع عقــود تزويــد مــع الشــركة ومواصلــة إســتراتيجية زيــادة أعــداد المحطــات المملوكــة للغيــر بحيــث تــدار مــن قبــل شــركة
جوبتــرول او شــركة هيــدرون للطاقــة.
فيمــا يخــص نشــاط الزيــوت المعدنيــة فقــد أجــرت الشــركة تغييــرات علــى العبــوات المســتخدمة لتعبئــة منتجاتهــا مــن الزيــوت المعدنيــة
وذلــك فــي خطــوة تهــدف إلــى الحــد مــن تقليــد منتجــات زيــوت جوبتــرول.
ويجــري العمــل علــى إنتــاج زيــوت جديــدة تواكــب التطــور فــي الســوق المحلــي والخارجــي  ،كمــا بــدأ التوســع فــي أســتخدام زيــوت أســاس مــن
المجموعــة الثانيــة والثالثــة لرفــع جــودة المنتجــات والمســاعدة فــي خفــض كلــف اإلنتــاج.
كما يجري العمل على شراء وتركيب خطوط إنتاج ومعدات خلط جديدة لتحديث معدات المصنع وتحسين القدرة اإلنتاجية.
وفــي ضــوء تدنــى اســتهالك الزيــوت المعدنيــة فــي المملكــة والمنافســة الحــادة مــن العديــد مــن المصنعيــن المحلييــن واألصنــاف رخيصــة
الســعر ومتدنيــة النوعيــة التــي يزخــر بهــا الســوق المحلــي تســتمر الجهــود لخفــض الكلــف ولتســويق منتجــات الشــركة مــن مختلــف أنــواع
الزيــوت وذلــك داخــل المملكــة وخارجهــا معتمديــن فــي ذلــك علــى الجــودة العاليــة لمنتجاتنا حيــث يتم التصدير إلــى العراق وتشــاد وغيرها،
كمــا ســيتم التركيــز علــى أســواق جديــدة مثــل فلســطين وجورجيــا التــي بــدأ التصديــر إليهمــا بشــكل أولــي.

خامسًا :تحليل نتائج األعمال والمركز المالي للشركة عن عام :2019
اســتمر التذبــذب فــي أســعار النفــط الخــام خــال العام  2019وبلغ معدل ســعر شــراء برميل النفط الخــام حوالــي ( )66.51دوالر أمريكي للبرميل
خــال العــام  2019مقارنــة مــع معــدل ســعر شــراء برميــل النفــط الخــام خــال العــام  2018حوالــي (  )٧١.٤٨دوالر أمريكــي للبرميــل أي بإنخفــاض
مقــداره ( )٤.٩٧دوالر أمريكــي للبرميــل أي بنســبة (  )%٧إضافــة إلــى إنخفــاض أســعار المســتوردات مــن المشــتقات النفطيــة الجاهــزة .
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التقريرالسنوي

(أ) قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة:
وفيما يلي تحليل مختصر لبنود قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة خالل العام  ٢٠١٩مقارنة مع العام :٢٠١٨
 .1صافي المبيعـات:
بمقارنة مبيعات الشركة في عام  2019مع عام  2018يتبين أن قيمة مبيعات الشركة انخفضت من ( )1.732مليار دينار في عام  2018إلى
(  ) 1.463مليــار دينــار فــي عــام  2019أي بإنخفــاض مقــداره ( )269مليــون دينــار ويعــود ســبب اإلنخفــاض فــي قيمــة المبيعــات بنســبة ()%16
بســبب أن الشــركة أصبحــت غيــر ملزمــة بتوفيــر إحتياجــات الســوق المحلــي مــن المشــتقات النفطيــة الجاهــزة فــي ضــوء الســماح للشــركات
التســويقية باإلســتيراد.
 .2الزيـت الخـام والمواد األولية:
إنخفضــت تكلفــة الزيــت الخــام والمــواد األوليــة الفعليــة المســتخدمة فــي اإلنتــاج من ( )439مليــون دينار في عــام  2018إلــى (  )336مليون دينار
فــي عــام  2019أي بإنخفــاض مقــداره ( )103مليــون دينــار وبنســبة ( )%23نتيجــة إنخفاض أســعار النفط الخام مقارنة بعــام . ٢٠١٨
 .3المشتقات النفطية الجاهزة المستوردة:
إنخفضت تكلفة المشــتقات النفطية الجاهزة المســتوردة من ( )1.170مليار دينار في عام  2018إلى ( )1.111مليار دينار في عام  2019أي بإنخفاض
مقــداره ( )59مليــون دينــار نتيجــة إنخفــاض الكميــات المســتوردة مــن المشــتقات النفطيــة الجاهــزة مــن خــال الشــركة األم (مصفــاة البتــرول)
وإنخفاض أســعار المشــتقات النفطية مقارنة بعام .٢٠١٨
 .4المصاريف:
إرتفعــت المصاريــف الصناعيــة حيــث بلغــت ( )77.1مليــون دينــار فــي عــام  2019مقارنــة بمبلــغ ( )68.3مليــون دينــار فــي عــام  2018بإرتفــاع مقــداره
(  ) 8.8مليــون دينــار نتيجــة ارتفــاع التكاليــف فــي شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة (شــركة تابعــة) وذلــك بســبب زيــادة اســتيراد
المشــتقات النفطيــة الجاهــزة مــن خــال هــذه الشــركة مقارنــة مــع مســتوردات هــذه الشــركة بعــام .٢٠١٨
أمــا مصاريــف البيــع والتوزيـــــع والنقــل فقــد إرتفعــت مــن ( )57.9مليــون دينـــار فــي عــام  2018إلــى ( )58مليــون دينــار فــي عــام  2019أي بإرتفــاع
مقــداره ( )100الــف دينــار.
ارتفعــت المصاريــف اإلداريــة والعموميــة مــن ( )11.2مليــون دينــار فــي عــام  2018إلى ( )12.6مليون دينــار في عام  2019أي بارتفاع مقــداره ( )1.4مليون
دينار.
وبلغــت الفوائــد البنكيــة علــى التســهيالت الممنوحــة للشــركة فــي عــام  2019حوالــي ( )42.6مليــون دينــار مقارنــة بمبلــغ ( )38.4مليــون دينــار
فــي عــام  2018أي إرتفــاع مقــداره ( )4.2مليــون دينــار علمــً أنــه يتــم تحميــل الفوائــد البنكيــة الخاصــة بتمويــل المديونيــة المســتحقة علــى
الحكومــة اعتبــارًا مــن تاريــخ  2018/5/1علــى حســابات الحكومــة حيــث بلغــت قيمــة الفوائــد البنكيــة التــي تــم قيدهــا علــى حســابات الحكومــة
خــال عــام  2019بحوالــي ( )33.3مليــون دينــار.
(ب) قائمة المركز المالي الموحدة:
يتبيــن مــن مقارنــة أرقــام قائمــة المركــز المالــي الموحــدة لعــام  2019مــع عــام  2018أن مجمــوع المركــز المالــي انخفــض مــن ( )1.440مليار دينــار إلى
( )1.291مليــار دينــار أي بانخفــاض مقــداره ( )149مليــون دينار.
وفيمـــا يلي تحليل مختصر لبنود قائمة المركز المالي الموحدة كما في  2019/12/31مقارنة مع عام :2018
 .1الموجودات والمطلوبات المتداولة:
بخصــوص الموجــودات المتداولــة فقــد إنخفــض بنــد المدينــون واألرصــدة المدينــة األخــرى مــن ( )940.6مليــون دينــار فــي عــام  2018إلــى ()598.6
مليــون دينــار فــي عــام  2019أي بانخفــاض مقــداره ( )342مليــون دينار وذلك نتيجة قيام الحكومة بســداد جزء كبير من المديونية المســتحقة
عليها.
كذلــك ارتفعــت قيمــة المخــزون مــن ( )268.1مليــون دينــار فــي عــام  2018إلــى (  ) 396.8مليــون دينــار فــي عــام  2019أي بارتفــاع مقــداره ()128.7
مليــون دينــار نتيجــة ارتفــاع كميــات المخــزون مــن المشــتقات النفطيــة الجاهــزة عــن بدايــة الســنة ،كمــا بلغت الموجــودات الضريبيــة المؤجلة
( )9.1مليــون دينــار مقارنــة مــع ( )7.8مليــون دينــار لعــام .2018
أمــا بخصــوص المطلوبــات المتداولــة فقــد انخفضــت لعــام  2019بحوالــي ( )205مليــون دينــار عــن عــام  2018ويعــود ذلــك إلــى االنخفــاض فــي بند
البنــوك الدائنــة بمبلــغ (  )299مليــون دينــار وارتفــاع أرصــدة الدائنــون واألرصــدة الدائنــة األخــرى بمــا يعــادل ( )79.5مليــون دينــار وارتفــاع باقــي
أرصــدة المطلوبــات المتداولــة بحوالــي ( )14.5مليــون دينــار.
 .2الموجودات الثابتـة:
إنخفضــت صافــي القيمــة الدفتريــة للموجــودات الثابتــة والمشــاريع قيــد االنجــاز مــن ( )177.625مليــون دينار فــي عــام  2018إلــى ( )177.613مليون
دينــار فــي عــام  ،2019أي بانخفــاض مقــداره ( )12الــف دينــار.
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 .3حقـوق الملكية:
ارتفعــت حقــوق الملكيــة مــن ( )218.8مليــون دينــار فــي عــام  2018إلــى ( )238.2مليــون دينار في عــام  2019أي بزيادة بمقدارهــا ( )19.4مليون دينار
وذلــك بســبب ارتفــاع رصيــد االحتياطي االجباري واالختيــاري وارتفاع رصيد األربــاح المدورة.
(ج) اثر هذه التغييرات على الوضــع النقدي (قائمة التدفقات النقدية الموحدة):
ارتفــع النقــد فــي الصنــدوق ولــدى البنــوك مــن ( )17مليــون دينــار ســنة  2018إلــى ( )21.9مليــون دينار ســنة  2019بإرتفــاع مقــداره ( )4.9مليون دينار
ناتــج بشــكل رئيســي عــن أن صافــي اإلســتخدامات النقديــة مــن عمليــات التشــغيل هــي بمبلــغ  372.6مليون دينــار وأن صافي اإلســتخدامات
النقديــة مــن عمليــات اإلســتثمار هــي بمبلــغ ( )40مليــون دينــار وأن صافــي التدفقــات النقدية من عمليات التمويــل ( )327.7مليــون دينار.

سادسًا :إدارة مخاطر الشركة:

تتبــع الشــركة سياســات ماليــة إلدارة المخاطــر المختلفــة ضمــن إســتراتيجية محــددة وتتولــى إدارة الشــركة رقابــة وضبــط المخاطــر وإجــراء
التوزيــع اإلســتراتيجي األمثــل لــكل مــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة  ،وتشــمل المخاطــر أســعار الفائــدة والســوق و االئتمــان
والعمــات األجنبيــة.

(أ) إدارة مخاطر رأس المال
تقــوم الشــركة بــإدارة رأســمالها للتأكــد مــن قدرتهــا علــى اإلســتمرار وتعظيــم العائــد للمســاهمين مــن خــال تحقيــق التــوزان األمثــل بيــن
حقــوق الملكيــة والديــن  ،كمــا أنــه لــم يطــرأ أي تغييــر علــى سياســية الشــركة منــذ العــام الماضــي .
(ب) مخاطر السيولة
تســمى أيضــً بمخاطــر التمويــل  ،وهــي المخاطــر التــي تتمثــل بالصعوبــة التــي ســتواجهها الشــركة فيمــا يتعلــق بتوفيــر األمــوال الآلزمــة
للوفــاء بمطلوباتهــا  ،وتقــوم الشــركة بــإدارة مخاطــر الســيولة عــن طريــق الحفــاظ علــى إحتياطــات كافيــة والرقابــة المســتمرة للتدفقــات
النقديــة الفعليــة والمتوقعــة وموائمــة اســتحقاقات الموجــودات الماليــة مــع المطلوبــات الماليــة.
(ج) مخاطر اإلئتمان
مخاطــر اإلئتمــان تتعلــق بمخاطــر إخفــاق الطــرف اآلخــر بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يســبب خســائر للشــركة ،هذا وتتبع الشــركة سياســة
التعامــل مــع أطــراف مؤهلــة إئتمانيــً  ،وذلــك مــن أجــل تخفيــف خطــر الخســائر الماليــة الناجمة عن عــدم الوفــاء باإللتزامات .
كمــا أن موجــودات الشــركة الماليــة والتــي تتكــون بشــكل أساســي مــن المدينــون وأرصــدة مدينة أخـــــرى  ،والموجودات الماليــة بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل الشــامل والنقد ال تمثل تركز هام لمخاطر اإلئتمان كما أن المدينون منتشــرين بشــكل واســع بين تصنيفات العمالء
ومناطقهــم الجغرافيــة كمــا ويتــم المحافظــة علــى رقابــة إئتمانيــة صارمــة بحيــث يتــم مراقبــة حــدود اإلئتمــان لــكل عميــل علــى حــدا بشــكل
مســتمر وأخــذ مخصــص الخســائر االئتمانية المتوقعــة له .
إن جميع إستثمارات الشركة في األسهم مصنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل.
 إن خطر اإلستثمار باألسهم متعلق بالتغير في قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار إغالق تلك األسهم . إن تغيــر نســبة مؤشــر الســوق المالــي للموجــودات الماليــة المتداولــة كمــا فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة بنســبة  %5زيــادة و/أو %5نقصــان  ،و فيمــا يلــي اثــر التغيــر علــى حقــوق الملكيــة للشــركة:

 %5زيادة
( %5نقصان)

٢٠١٩
دينـــــــــــــــــار
114.732
()114.732

٢٠١٨
دينـــــــــــــــــار
100.368
()100.368

(د) مخاطر السوق
المخاطــر الســوقية هــي عبــارة عــن الخســائر بالقيمــة الناتجــة عــن التغيــر فــي أســعار الســوق كالتغيــر فــي أســعار الفوائــد و أســعار الصــرف
األجنبــي و أســعار أدوات الملكيــة وبالتالــي تغيــر القيمــة العادلــة للتدفقــات النقدية لــأدوات المالية داخــل وخارج قائمة المركــز المالي الموحدة.
 .1مخاطر العمالت
ان العمليــات الرئيســية للشــركة هــي بالدينــار األردنــي و الــدوالر األمريكــي  ،وفيمــا يلــي القيــم الدفتريــة للموجــودات الماليــة والمطلوبــات
الماليــة بالعمــات االجنبيــة للشــركة كمــا فــي  31كانــون األول :

موجودات  -دوالر أمريكي
مطلوبات  -دوالر أمريكي

٢٠١٩
دينـــــــــــــــــار
666.140
434.330.947

٢٠١٨
دينـــــــــــــــــار
512.317
550.244.115

يتعلــق خطــر العملــة بالتغيــرات فــي اســعار العملــة التــي تنطبــق علــى التســديدات بالعملــة االجنبيــة  ،وكــون الدينــار االردنــي (العملــة
الرئيســية للشــركة) مرتبــط بالــدوالر االمريكــي  ،فــان ادارة الشــركة تعتقــد بــان خطــر العملــة االجنبيــة غيــر مــادي .
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 .2مخاطر سعر الفائدة
مخاطر سعر الفائدة هي المخاطر المتعلقة بالتغير بقيمة األداه المالية نتيجة للتغيرات بمعدالت الفائدة السوقية .
تقــوم الشــركة بــإدارة تعرضهــا لمخاطــر ســعر الفائــدة بشــكل مســتمر  ،ويتــم تقييــم الخيــارات المختلفــة مثــل إعــادة التمويــل وتجديــد
المراكــز الماليــة والتمويــل البديــل .
هــذا ويتــم تحديــد تحاليــل الحساســية أدنــاه وفقــً للتعــرض ألســعار الفائــدة المتعلقــة بالبنــوك الدائنــة بتاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة كما
أعــد التحليــل علــى فــرض أن مبلــغ اإللتــزام القائــم بتاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة كان قائمــً طــوال العــام  ،ويتــم إســتخدام زيــادة أو نقــص
بمقــدار نصــف نقطــة مئويــة ( )%0/5والتــي تمثــل تقييــم إدارة الشــركة للتغيــر المحتمــل والمقبــول بمعــدالت الفائــدة الســوقية .

 %0,5زيادة
( %0,5نقصان)

٢٠١٩
دينـــــــــــــــــار
2.360.210
()2.360.210

٢٠١٨
دينـــــــــــــــــار
3.854.725
()3.854.725

سابعًا :إنجازات ونشاطات الشركة المختلفة:
 .1اإلستيــراد:
(أ) الزيت الخام:
بلغــت كميــات الزيــت الخــام المــوردة للشــركة فــي الموقــع خــال عــام  2019مــا مجموعــه ( )2.321.934طــن مقابــل ( )2.373.713طــن عــام  ،2018أي
بإنخفــاض مقــداره ( )51.779طــن وبمــا نســبته (.)%2
(ب) المشتقات النفطية الجاهزة:
تقــوم الشــركة بتكريــر الزيــت الخــام وذلــك بفصــل وتحويــل مكونــات الزيــت الخــام المســتورد إلــى مجموعة من المشــتقات النفطيــة الجاهزة
بجميــع أنواعهــا وتعتمــد فــي معظــم عملياتهــا علــى ترخيــص مــن شــركة  UOPاالمريكيــة  ،كمــا تقــوم فــي كل عــام بتحديــد نمــط اإلنتــاج
االقتصــادي األمثــل الــذي يتــم فيــه تحديــد كميــات اإلنتــاج مــن كل مشــتق نفطــي ،وكميــات المشــتقات النفطيــة الجاهــزة الــازم اســتيرادها
بشــكل يــؤدي إلــى تحقيــق أعلــى وفــورات ممكنــة حيــث أن الشــركة أصبحــت غيــر ملزمــة بتوفيــر احتياجــات الســوق المحلــي مــن المشــتقات
النفطيــة الجاهــزة فــي ضــوء الســماح للشــركات التســويقية باإلســتيراد وانتهــاء العالقــة الماليــة بيــن الحكومــة والشــركة بتاريــخ 2018/4/30
بموجــب قــرار رئاســة الــوزراء رقــم ( )7633المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  2018/4/30حيــث لــم تعــد الشــركة ملزمــة بتأميــن كافــة
احتياجــات الســوق المحلــي وأصبحــت تعمــل علــى أســس تجاريــة .
• بلغت كميات المشتقات النفطية الجاهزة المستوردة خالل عام  2019ما مجموعه ( )1.284.223طنًا مقابل ( )1.368.024طنًا تم استيرادها
عام  2018وذلك بإنخفاض مقداره ( )83.801طنًا وبما نسبته (.)%6
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ويبين الجدول التالي كميات المشتقات النفطية الجاهزة المستوردة عام  ٢٠١٩مقارنة بعامي ٢٠١٨و:2017
المادة المستوردة

الكمية بالطن

ننسبة الزيادة أو النقص
2018/2019

٢٠١٧

٢٠١٨

٢٠١٩

358.721

366.362

426.046

%16

-

246.835

176.005

%29-

زيت وقود ٪٣٫٥

12.566

-

-

%0

بنزين

727.900

524.517

279.047

%47-

األفكاز

933

457

513

%12

وقود الطائرات

123.822

124.073

304.954

%146

MTBE

49.300

60.990

97.657

%60

كاز
المجموع

59.773

44.790

-

%100-

1.333.015

1.368.024

1.284.223

%6-

غاز مسال
ديزل

غاز مسال
ديزل
زيت وقود ٪٣٫٥
بنزين
األفكاز
وقود الطائرات
MTBE

كاز

(ج) زيوت األساس:
بلغــت كميــات زيــوت األســاس التــي اســتوردتها الشــركة خــال عــام  2019مــا مجموعــه ( )14.865طنــً مقارنــه مــع ( )7.161طنــً عــام  ،2018أي بزيــادة
مقدارهــا ( )7.704طنــً و بمــا نســبته (. )%108
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 .2اإلنتاج والتكريــر:
(أ) النفط الخام والمشتقات النفطية الجاهزة المختلفة :
• بلغــت كميــة الزيــت الخــام المكــرر خــال عــام  2019مــا مجموعــه ( )2.363.860طنــً مقابــل ( )2.362.804طنًا في عــام  2018أي بإرتفاع مقــداره ()1.056
طنًا.
• اصبحــت الشــركة تقــوم بعمليــة اإلنتــاج وفقــً لسياســتها اإلنتاجيــة التــي تهــدف إلــى تحقيق التــوازن االقتصــادي األمثل بين عمليــات تكرير
الزيــت الخــام وعمليــات اســتيراد المشــتقات النفطيــة الجاهــزة بمــا يمكنها من تحقيق أكبــر وفر ممكن في ضوء إنتهــاء عالقتها المالية مع
الحكومة بتاريخ  2018/4/30حيث أصبحت الشــركة غير ملزمة بتوفير احتياجات الســوق المحلي من المشــتقات النفطية الجاهزة وأصبحت
الشــركة تعمــل علــى أســس تجاريــة ،وقــد بلــغ إنتــاج الشــركة خــال عــام  2019مــن المشــتقات النفطيــة الجاهــزة المختلفــة ( )2.337.567طنــً
مقابــل ( )2.222.691طنــً تــم إنتاجهــا خــال عــام  2018بإرتفــاع مقــداره ( )114.876طنــً و بمــا نســبته (.)%5
• المشــتقات النفطيــة الجاهــزة يتــم اســتيرادها وانتاجهــا وفقــً للمواصفــات المســموح بهــا وكمــا يظهــر ضمــن الخطــة المســتقبلية أن
الشــركة تعتبــر مشــروع التوســعة الرابــع للمصفــاة مــن أهــم اولوياتهــا الن تنفيــذه ســيؤدي إلــى تحســين بعــض مواصفــات المشــتقات
النفطيــة الجاهــزة لتواكــب المواصفــات المتبعــه عالميــً.
• وبخصــوص القــدرة التنافســية فــإن شــركات تســويق المنتجــات البتروليــة الثــاث بــدأت بإســتيراد الديــزل اعتبــارًا مــن شــهر أيــار عــام 2017
كمــا بــدأت بإســتيراد مــادة البنزيــن  95اعتبــارًا مــن شــهر كانــون األول  2017كمــا بــدأت بإســتيراد جميــع المشــتقات النفطيــة الجاهــزة الخفيفــة
بإســتثناء الغــاز خــال عــام  2018ومــع ذلــك مــا زالــت بعــض الشــركات التســويقية األخــرى تقــوم أحيانــً بشــراء منتجــات الشــركة مــن المشــتقات
البتروليــة الجاهــزة  ،كمــا أن حصــة شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة تقــدر بحوالــي ( )%40مــن حجــم الســوق المحلــي حيــث أن حجم
إنتــاج المصفــاة يغطــي مــا نســبته ( )%47مــن حاجــة الســوق المحلــي.
ويبيــن الجــدول والرســم البيانــي التالــي تطــور إنتــاج الشــركة من المشــتقات النفطيــة الجاهزة خــال األعــوام  2019-2016بالطن المتــري مقارنة
بسنة األســاس :1961
المادة

1961

٢٠١٦

٢٠١٧

٢٠١٨

٢٠١٩

نسبة الزيادة أو
النقص ٢٠١٩/2018
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%1-
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-
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%4
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(ب) الزيوت المعدنية (جوبترول):
• تقــوم الشــركة بتصنيــع الزيــوت المعدنيــة تحــت اســم العالمــة التجاريــة (جوبتــرول) حيــث تقــوم بإنتــاج أكثــر مــن ( )100صنــف مــن الزيــوت
المعدنيــة متعــددة األغــراض لســد معظــم احتياجــات المملكــة مــن هــذه المــادة بأنواعهــا المختلفــة ولفتح أســواق جديدة من خــال عمليات
التصديــر معتمــد ًة فــي ذلــك علــى الدرجــة العاليــة للجــودة التــي تتمتــع بهــا.

وتســتند مواصفــات الزيــوت المعدنيــة إلــى المواصفــات القياســية األردنيــة ومواصفــات معهــد البتــرول األمريكــي (API , American
 )Petroleum Instituteومواصفات جمعية مهندسي السيارات (  )SAE , Society of Automotive Engineersوالمواصفات األوروبية
( )ACEAوالمواصفــات الخاصــة بمصنعــي اآلليــات( )OEMومواصفــات الجيــش األمريكــي ( )Military Standardsوتخضــع هــذه الزيــوت إلى
مراقبــة الجــودة المشــددة فــي مختبــرات حديثــة ومتخصصــة.
• استطاع مختبر زيوت جوبترول الحصول على شهادة () ISO 17025:2005من قبل هيئة االعتماد  -مؤسسة المواصفات والمقاييس
وهــي الجهــة المانحــة للشــهادة فــي األردن بالنيابــة عــن هيئــة االعتمــاد الدوليــة(International Laboratory Accreditation Cooperation
 ،)ILACويأتــي هــذا اإلنجــاز عقــب قيــام المختبــر بتطبيــق معاييــر الجــودة العالميــة فــي فحــص الزيــوت المعدنيــة ،ويعــد ذلــك فخـرًا للصناعة
األردنيــة وحافـزًا قويــً لالنطــاق لألســواق الخارجيــة واالرتقــاء بمســتوى أدائهــا وتحســين خدماتهــا وتأكيــد التزامهــا بالمواصفــات والمقاييــس
العالمية.
• تــم تجديــد شــهادة عالمــة الجــودة األردنيــة للزيــوت (زيــت بيرفكــت عيــار  )50/20Wو (زيــت ســوبر ديــزل  16عيــار  )40/15Wو (زيــت بيرفكــت
 6000عيــار  )50/20Wوذلــك بعــد أن اســتكملت جميــع متطلبــات منــح عالمــة الجــودة األردنيــة حســب تعليمــات عالمــة الجــودة األردنيــة رقــم
 2007/4والتــي تشــمل مطابقــة هــذه المنتجــات للمتطلبــات الفنيــة لعالمــة الجــودة األردنيــة رقــم  2012/75والخاصــة بزيــوت محــركات االحتــراق
الداخلي.
• تــم الحصــول علــى شــهادة اعتمــاد مــن شــركة مرســيدس بنــز الســتعمال زيــت ســوبر ديــزل  16عيــار  40/15Wوزيــت اكســترا ســنثاتيك
عيار  30/5Wفي محركاتها وتم الحصول على شــهادة من شــركة  MANوشــركة مرســيدس بنز العالميتين الســتخدام زيت ســوبر ديزل
ســنثاتيك عيــار  10ش 40/فــي محركاتها.
• حصــل مختبــر الزيــوت المعدنيــة علــى اربــع شــهادات امتيــاز (  ) Certificates of Excellenceعــن مشــاركته ببرامــج الدراســات البينيــة
الهولنــدي مــع مختبــرات عالميــة عــن فحــص عينــات زيــوت محــركات ( جديــدة ومســتعملة ) ،وزيــوت اســاس وزيــوت تــروس وزيــوت هيدروليكية.
•حافظــت جوبتــرول علــى شــهادة ( ) ISO 9001:2015بعــد خمــس زيــارات تدقيــق تــم تطبيقهــا مــن قبــل الشــركة المانحــة للشــهادة -
شــركة لويــدز ريجيســتر.
• تــم تعديــل تصميــم العبــوات بحيــث تصبــح ذات جاذبيــة وتتواكــب مــع متطلبــات الســوق المحلــي والخارجــي وللحــد مــن محــاوالت الغــش
وتــم تســجيل التصاميــم الجديــدة فــي غرفــة صناعــة عمــان.
وقــد بلغــت الكميــات المنتجــة عــام  2019فــي مصنــع مــزج وتعبئــة الزيــوت المعدنيــة ( )14.393طنــا مقابــل ( )13.805طنــً عــام  2018أي بزيــادة
مقدارهــا ( )588طنــً و بمــا نســبته (.)%4
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ويبيــن الجــدول و الرســم البيانــي التالــي تطــور إنتــاج الزيــوت المعدنيــة بالطــن للســنوات الخمــس األخيــرة مقارنــة بســنة 1977
والتــي تمثــل بدايــة اإلنتــاج:
السنة

1977

2015

2016

2017

2018

2019

نسبة الزيادة
أو النقص
2019/2018

اإلنتاج بالطن

1.191

18.005

17.466

14.811

13.805

14.393

%4

(ج) إسطوانات الغاز:
تم خالل عام  2019صيانة وإصالح ( )105.420اســطوانة ،وبلغ عدد االســطوانات التي تم اســتبدال صماماتها خالل عام  )174.816( 2019اســطوانة،
كمــا تــم شــطب ( )44.536اســطوانة ســعة ( 12.5كغــم) فــي عــام  ، 2019ويتــم شــطب االســطوانات نتيجــة لعــدم اجتيازهــا الفحــص الفنــي فــي
محطــات التعبئــة وذلــك حفاظــً علــى الســامة العامــة وتنفي ـذًا لقــرار اتخذتــه لجنــة مشــكلة مــن وزارة الطاقــة والثــروة المعدنيــة والدفــاع
المدنــي ومؤسســة المواصفــات والمقاييــس باالضافــة للشــركة لشــطب االســطوانات التــي تــرى االجهــزة الفنيــة عــدم صالحيتهــا واحــال
اســطوانات جديــدة بــدالً منهــا.
علمــً انــه تــم تســجيل الشــركة األردنيــة لصناعــة وتعبئــة الغــاز المســال كشــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل لشــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة
برأســمال مصــرح بــه ( )4مليــون دينــار مدفــوع منــه ( )%50ولــم يتــم تفعيــل هــذه الشــركة لغايــة تاريخــه ،بالرغــم مــن أنــه وبموجــب قــرار مجلس
الــوزراء رقــم ( )7633المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  30نيســان  2018تــم تكليــف وزارة المالية بمتابعة تنفيــذ ورفع ما يتم التوصل اليه
إلــى مجلــس الــوزراء بخصــوص تحديــد معــدل العائــد علــى اإلســتثمار لمراكــز تعبئــة الغــاز البترولــي المســال لغايات إحتســاب مقــدار العمولة
لهــا بنســبة ( ، )%12كمــا يحــدد مقــدار العمولــة للفتــرة منــذ أول أيــار  2018ولغايــة  31كانــون األول  2018بمقــدار  43دينــار للطــن  ،بحيــث تعالــج أي
مبالــغ فائضــة أو ناقصــة ناتجــة عــن زيــادة أو إنخفــاض معــدل العائــد علــى اإلســتثمار عــن القيمــة المســتهدفة فــي إحتســاب مقــدار العمولــة
لمراكــز التعبئــة للســنة الالحقــة هبوطــً أو صعــودًا  ،وعلــى أن ال يتحقــق مــن اآلليــة اعــاه أي زيــادة فــي كلفــة اإلســطوانة علــى المواطنيــن أو
دعــم مــن قبــل الخزينــة  /وزارة الماليــة لهــذا النشــاط  ،حيــث لــم تقــم لجنــة تســعير المشــتقات النفطيــة الجاهــزة المنبثقة عن رئاســة الــوزراء
بتعديــل عمولــة تعبئــة اســطوانات الغــاز مــن  25دينــار لــكل طــن مبــاع لتصبــح  43دينــار لــكل طــن مباع حتى تاريخــه  ،علمًا ان الشــركة قامت
بتزويــد الجهــات التــي تــم تعينهــا مــن قبــل وزارة الطاقــة والثــروة المعدنيــة بجميــع البيانــات والمعلومــات المطلوبــة لتحديــد عمولــة عامــي
 2019و  2020ومــا زالــت قيــد اإلجراءعنــد هــذه الجهــات .
(د) تعبئة براميل االسفلت:
بلــغ مجمــوع البراميــل المعبــأة بمــادة االســفلت وتــم بيعهــا خــال عــام  )1.757( 2019برميــل مقارنة بمــا مجموعه ( )2120برميــل خالل عــام  2018أي
بإنخفــاض مقــداره ( )363برميــل أي بما نســبته (.)%17
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 .3المبيعـات:
(أ) المشتقات النفطية الجاهزة:
بلغــت مبيعــات الشــركة مــن المشــتقات النفطيــة الجاهــزة خــال عــام  2019مــا مجموعــه ( )3.222.958طنــً مقابــل ( )3.536.392طنــً خــال عــام
 ،2018أي بإنخفــاض مقــداره ( )313.434طنــً وبنســبة ( )%9وذلــك نتيجــة إنخفــاض مســحوبات شــركات تســويق المنتجــات البتروليــة لقيامهــا
بإســتيراد بعــض المشــتقات النفطيــة الجاهــزة ولــم تعــد الشــركة ملزمــة بتوفيــر جميــع إحتياجــات الســوق المحلي من المشــتقات النفطية
الجاهــزة فــي ضــوء انتهــاء العالقــة الماليــة بيــن الحكومــة والشــركة بتاريــخ .2018/4/30
يتبين من مقارنة مبيعات الشركة من المشتقات النفطية الجاهزة المباعة خالل عام  2019مع عام  2018ما يلي:
المادة
انخفضت مبيعات مادة البنزين

بنسبة٪
%28

ارتفعت مبيعات مادة الكاز

%39

ارتفعت مبيعات مادة وايت سبريت

%59

انخفضت مبيعات مادة الديزل

%12

ارتفعت مبيعات مادة الغاز المسال

%14

انخفضت مبيعات مادة زيت الوقود * %3.5

%12

ارتفعت مبيعات مادة وقود الطائرات

%12

ارتفعت مبيعات مادة االسفلت

%7

انخفضت مبيعات مادة الكبريت

%49

* علمًا أنه تم تصدير كمية ( )318.470طنًا من مادة زيت الوقود  %3.5خالل العام .2019
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ويبيــن الجــدول والرســم البيانــي التالــي حجــم مبيعــات الشــركة مــن المشــتقات النفطيــة الجاهــزة خــال األعــوام األربعــة األخيــرة مقارنــة بســنة
األســاس  1961بالطــن:
المادة

1961

2016

2017

2018

2019

نسبة الزيادة أو
النقص 2018/2018

غاز مسال

673

416.842

431.224

429.406

489.049

%14

39.301

1.422.448

1.264.564

1.005.731

720.562

%28-

-

346.526

397.344

412.176

461.896

%12

كاز

50.824

105.244

88.406

68.772

95.558

%39

ديزل

98.428

1.520.600

830.118

937.372

825.085

%12-

زيت وقود*%3.5

36.179

611.321

505.498

514.610

452.790

%12-

11.101

231.408

222.019

163.928

175.428

%7

وايت سبريت

-

1.680

854

327

519

%59

كبريت
المجموع

-

4.939

2.985

4.070

2.072

%49-

236.506

4.661.008

3.743.012

3.536.392

3.222.958

%9-

بنزين
وقود الطائرات

اسفلت

*علمًا أنه تم تصدير كمية ( )318.470طنًا من مادة زيت الوقود  %3.5خالل العام .2019
مالحظــة :يضــاف إلــى ارقــام المبيعــات أعــاه الكميــات التــي اســتهلكت فــي وحــدات توليــد البخــار واإلنتــاج فــي المصفــاة خــال عــام  2019والتــي
بلغــت ( )196.545طنــً مــن زيــت الوقــود وغــاز الوقــود والنفثــا.

غاز مسال
بنزين
وقود الطائرات
كـاز
ديزل
زيت وقود ٪٣٫٥
اسفلت
وايت سبيريت
كبريت

مبيعات الزيوت المعدنية (جوبترول):
بلغــت مبيعــات الشــركة خــال عــام  2019مــن الزيــوت المعدنيــة المختلفــة (ذات العالمــة التجاريــة جوبتــرول) كميــة ( )15.568طنًا مقابــل ()14.403
طنــً عــام  2018أي بزيــادة مقدارهــا ( )1.165طنــً وبمــا نســبته (.)%8
علمــً انــه تــم بيــع هــذه الزيــوت ضمــن عبــوات ذات الســعات  )250( :مــل )1( ،لتــر )4(،لتــر )5( ،لتــر )20(،لتــر )25(،لتــر )209(،لتــر ،باالضافــة إلــى بيــع
الزيــوت المعدنيــة بشــكل ســائب إلــى بعــض الشــركات والمؤسســات.
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ويبيــن الجــدول والرســم البيانــي التالــي حجــم مبيعــات الزيــوت المعدنيــة بالطــن للســنوات الخمــس األخيــرة مقارنــة مــع ســنة
( )1977وهــي ســنة المباشــرة بإنتــاج وبيــع الزيــوت المعدنيــة فــي الشــركة:
السنة

1977

2015

2016

2017

2018

2019

نسبة الزيادة
أو النقص
2019/2018

المبيعات
بالطن

535

18.558

17.569

16.250

14.403

15.568

%8

المبيعات بالطن

(ج) مبيعات إسطوانات الغاز:
بلــغ عــدد اســطوانات الغــاز المســال الفارغــة ســعة ( )12.5كغــم المباعــة خــال عــام  2019مــا مجموعــه ( )120.543اســطوانة مقابــل ()106.957
اســطوانة عــام  2018أي بزيــادة مقدارهــا ( )13.586اســطوانة  ،كمــا تــم بيــع ( )19اســطوانة فارغــة ســعة ( )50كغــم خــال عــام  2019مقابــل ()14
اســطوانة فــي عــام  2018أي بزيــادة مقدارهــا ( )5إســطوانات فارغــة ســعة ( )50كغــم.
كمــا بلــغ عــدد االســطوانات ســعة ( )12.5كغــم المتداولــة فــي المملكــة خــال عــام  2019مــا مجموعــه ( )6.43مليــون اســطوانة مقابــل ()6.54
مليــون اســطوانة خــال عــام .2018
علمــً أنــه تــم فــي شــهر تشــرين ثانــي الماضــي تشــغيل الوحــدة الجديــدة لتعبئــة الغــاز المســال والتــي تصــل طاقتهــا إلــى ( )3٫600اســطوانة
فــي الســاعة فــي محطــة غــاز عمــان ممــا يمكــن الشــركة مــن مواجهــة الطلــب المرتفــع علــى الغــاز خــال أشــهر الشــتاء.

 .4توزيع المحروقات:

تقــوم الشــركة بتزويــد شــركات تســويق المنتجــات البتروليــة الثــاث المرخصــة مــن قبــل الحكومــة بالمشــتقات النفطية الجاهــزة المختلفة ،
كمــا تــم تحويــل مهمــة تزويــد المســتهلكين بالمشــتقات النفطيــة الجاهزة إلى شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنية (شــركة تابعة)
بإســتثناء عمــاء اإلســفلت وزيــت الوقــود والغــاز وبعــض الــوزارات و الدوائــر الحكوميــة والجهــات األمنيــة .

(أ) محطات توزيع المحروقات ومراكز توزيع ومستودعات الغاز المسال:
بلــغ عــدد محطــات توزيــع المحروقــات التــي تملكها شــركة تســويق المنتجات البتروليــة األردنية (المملوكة بالكامل لشــركة مصفــاة البترول
األردنيــة) والمحطــات التــي تتــزود بالمحروقــات مــن خاللهــا بموجــب إتفاقيــات التزويــد المبرمــة مــع هــذه المحطــات في نهايــة العــام )345( 2019
محطــة  ،كمــا بلــغ عــدد مســتودعات الغــاز الموجــودة بالمملكــة ( )124مســتودع فــي عــام  ،2019إضافــة إلــى ( )105مركــز لتوزيــع الغــاز موجــودة
فــي محافظــات الجنــوب فــي عــام  ٢٠١٩و ( )6شــركات لتوزيــع الغــاز المركــزي موجــودة فــي عمــان فــي عــام  ، ٢٠١٩علمًا ان شــركة مصفاة البترول
هــي الشــركة الوحيــدة التــي تقــوم بإنتــاج وتعبئــة الغــاز المســال فــي المملكة .
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ويبيــن الجــدول التالــي التوزيــع الجغرافــي لعــدد محطــات توزيــع المحروقــات التــي تملكهــا شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة
(المملوكــة بالكامــل لشــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة) والمحطــات التــي تتــزود بالمحروقــات مــن خاللهــا بموجــب إتفاقيــات التزويــد المبرمة
مــع هــذه المحطــات وعــدد مراكــز توزيــع الغــاز المســال وعــدد مســتودعات الغــاز المســال وشــركات التوزيــع المركــزي
للغاز المسال في كل محافظة من محافظات المملكة للعام .2019
المحافظة

عدد المحطات

العاصمة/عمان
الزرقاء
البلقاء
مادبا
اربد
المفرق
جرش
عجلون
الكرك
معان
الطفيلة
العقبة
المجموع

121
37
23
16
61
30

10
5
15
15
4
8

345

عدد مراكز توزيع الغاز
المسال

65
17
14
9

105

شركات التوزيع
عدد مستودعات الغاز
المركزي للغاز المسال
المسال

36
17
14
5
30
14
4
4

124

٦

٦

المسال:
(ب) تعبئـة الغـاز ُ
يتــم تعبئــة الغــاز المســال مــن خــال ثــاث محطــات لتعبئــة الغــاز المســال (محطــة تعبئــة الغــاز المســال عمــان ومحطــة تعبئــة الغــاز المســال
اربــد ومحطــة تعبئــة الغــاز المســال الزرقــاء) و بلــغ عــدد اســطوانات الغــاز المســال ســعة ( )12.5كغــم التي تمت تعبئتها خــال عــام )33.5( 2019
مليــون اســطوانة مقارنــة مــع ( )30.11مليــون اســطوانة فــي عــام  2018أي بإرتفــاع مقــداره ( )3.390مليــون اســطوانة  ،كمــا بلــغ عــدد االســطوانات
ســعة ( )50كغــم التــي تمــت تعبئتهــا خــال عــام  2019فــي هــذه المحطــات ( )10.873اســطوانة مقارنة مع ( )13.434اســطوانة في عــام  2018وذلك
بإنخفاض مقــداره ( )2.561اســطوانة.
(ج) محطات تزويد وقود الطائرات في مطارات المملكة:
تمتلــك الشـــركة ثــاث محطـــات لتزويــد الطـــائرات بالوقــود ،األولــى فــي مطار الملكة عليــاء الدولي ،والثانيــة في مطار عمان المدنــي ،والثالثة
فــي مطــار الملــك حســين الدولــي بالعقبــة ،وقــد قامــت الشــركة خــال عــام  2019بتقديــم خدمــة تزويــد ( )37.104رحلــة طيــران بالوقــود مقارنــة
بتزويــد ( )35.592رحلــة فــي عــام  2018أي بزيــادة مقدارهــا ( )1.512رحلــة أي بمــا نســبته ( )%4كمــا بلغــت كميــات التزويــد حوالــي ( )408.422مليــون
لتــر مقابــل ( )389.736مليــون لتــر عــام  2018وبزيــادة مقدارهــا ( )18.686مليــون لتــر أي بزيــادة نســبتها ( ،)%5كمــا بلــغ عدد رحــات الطيران التي
تــم تزويدهــا بمــادة األفــكاز ( )1.403رحلــة طيــران مقارنــة بتزويــد ( )1.293رحلــة فــي عــام  2018أي بزيــادة مقدارهــا ( )110رحلــة بمــا نســبته (. )%9
(د) مستودعات الشركة في العقبة:
أوالً :موقع المنطقة الصناعية  /جنوب العقبة والمواقع المستاجرة :
تبلــغ الســعة التخزينيــة االجماليــة لموقــع المنطقــة الصناعيــة مــن النفــط الخــام والمشــتقات النفطيــة ( )185.700طــن وتبلغ الســعة االجمالية
للخزانــات المســتاجرة ( )5.500طنًا.
وقــد بلغــت الكميــات التــي تــم اســتالمها خــال عــام  2019مــن النفــط الخــام ( )2.134.885طنــً وبلغــت كميــات الغــاز المســال المســتلمة
( )426.046طنــً وبلغــت كميــات الديــزل المســتلمة لحســاب لشــركات التســويقية ( )646.370طنــً وبلغــت كميــات البنزين المســتلمة لحســاب
الشــركات التســويقية ( )206.622طنــً وبلغــت كميــات الزيــوت المعدنيــة المخزنــة فــي الخزانــات المســتاجرة ( )14.865طنــً.
بلغ مجموع الكميات المستلمة من المشتقات النفطية فى خزانات موقع المنطقة الصناعية والخزانات المستاجرة لعام )3.428.788( 2019
طن مقابل ( )4.076.672طنا تم اســتالمها في عام  2018أي بإنخفاض مقداره (  )647.884طنًا و بما نســبته (.)% 16
ثانيًا  :خزانات االمانات ( محطة العقبة الحرارية ) :
تبلــغ الســعة التخزينيــة االجماليــة لهــذه الخزانــات مــن مــادة زيــت الوقــود ( ) 195٫000طنــً وقــد بلغــت الكميــات التــي تــم اســتالمها فــي الخزانــات
خــال عــام  2019مــن مــادة زيــت الوقــود ( )368.926طنــً مقابــل ( )183.719طنــً تــم اســتالمها فــي عــام  2018أي بزيــاده مقدارهــا (  ) 185.207طنــً
وبمــا نســبته (.)%100
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 .٥نقل المشتقات النفطية:

تمتلــك الشــركة أســطوالً لنقــل المشــتقات النفطيــة الجاهــزة والغــاز المســال مكونــً مــن ( )71ســيارة صهريــج و( )134قاطــرة و( )153نصــف
مقطــورة .
وبلــــغ مجمـــوع الكميــــات التــــي تــــم نقلهـــــا خالل العــــــام  2019ما يعادل ( )2.300.361طــــــنًا مـــن مختلــــــف المشتقات النفطية الجاهزة والغاز
مقابــــل ( )2.620.049طنًا خالل العام  2018أي بإنخفاض مقداره ( )319.688طنًا وبما نسبته (.)%12

كما بلــغ مجمــوع الرحــالت التي قــــام بهـــا اسطــول النقل في الشركـــة خالل عـــام  )82.029( 2019رحلـــــة مقابــل ( )99.368رحلـة خالل عــام 2018
أي بإنخفــاض مقــداره ( )17.339رحلــة أي مــا نســبته (.)%17

ثامنًا :زبائـن و عمالء الشركـة:
(أ) المشتقات النفطية والغاز:
تقوم الشــركة بتزويد كافة مراكز اإلســتهالك بالمملكة باحتياجاتها من المشــتقات النفطية الجاهزة والغاز المســال واإلســفلت  ،وتحتفظ
الشــركة بعالقــات طيبــة ووديــة مــع جميــع زبائنهــا وتحــرص علــى تلبيــة رغباتهــم وطلباتهــم حيــث انهــم شــركاء مســيرة الشــركة وهم من
مختلــف فئــات المجتمــع مــن مؤسســات حكوميــة ووزارات وجهــات أمنيــة وشــركات تســويق المنتجــات البتروليــة الثــاث المرخصــة ومحطــات
محروقــات وشــركات صناعيــة مثــل شــركة مناجــم الفوســفات وشــركة البوتــاس العربيــة وشــركات الطيران وأهمها شــركة عاليــة  -الخطوط
الجويــة الملكيــة األردنيــة  ،كمــا ان الشــركة تقــوم بتزويــد شــركة الكهربــاء الوطنيــة وشــركات توليــد الكهربــاء باحتياجاتهــا مــن المشــتقات
النفطيــة الجاهــزة و تقــوم بتزويــد مســتودعات الغــاز المســال ومراكــز توزيــع الغاز المســال وشــركات توزيــع الغاز المركزي بمادة الغاز المســال
ليتــم توزيعهــا علــى جميع انحــاء المملكة.
وتقــوم الشــركة ببيــع مــادة اإلســفلت إلــى جميــع العمــاء ومــن أكبــر العمــاء إئتالفــات إنشــاء طريــق العقبــة الصحــراوي وطريــق العمــري
وائتالفــات وشــركات المقــاوالت االخــرى.
(ب) زيوت جوبترول:
• تقــوم الشــركة ببيــع زيــوت جوبتــرول فــي جميــع أنحــاء المملكــة وأن مــن أبــرز زبائنها القوات المســلحة األردنية وســاح الجو الملكي وشــركة
البوتــاس العربيــة وشــركة مناجــم الفوســفات األردنيــة ومديريــة األمــن العــام والمديرية العامة لقوات الدرك ومؤسســة الموانئ وســكة حديد
العقبــة وشــركة عاليــة  -الخطــوط الجويــة الملكيــة األردنيــة والشــركة اليابانيــة األردنيــة لألســمدة وأمانــة عمــان وشــركة توفيــق غرغــور وكالء
شــركة مرســيدس وعمالء مختلفون.
• كمــا يجــري التصديــر إلــى األســواق الخارجيــة ومنهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر فلســطين وجورجيــا والعــراق وتشــاد والعمــل جــاري علــى
فتــح أســواق خارجيــة أخــرى .

تاسعًا :عطاءات ولوازم الشركة والموردون الرئيسيون:
يحكم عطاءات ومشتريات الشركة نظام لوازم وأشغال يحدد آليات إعداد المواصفات وطرح العطاءات ودراستها وإحالتها بدقه وحيادية على
الجهات المؤهلة لتنفيذها ،وقد بلغ عدد العطاءات واإلستدراجات التي تم طرحها خالل عام  2019ما مجموعه ( )84عطاء على النحو التالي:
• ( )35عطاء لتوريد مشتقات نفطية و زيوت أساس و ضاغطات ومضخات و أجهزة مخبرية وقطع غيار ولوازم مختلفة.
• ( )8عطاءات لنقل مشتقات نفطية مختلفة.
• ( )12عطاء أشغال مختلفة.
• ( )3عطاءات تامين.
• ( )24استدراج عروض نقل واشغال وتامين وبيع خردة مختلفة وتصدير زيت وقود.٪٣٫٥
• ( )1استدراج تعيين متعهد إدارة مرحلة التنفيذ لمشروع التوسعة الرابع .
• ( )1استدراج عطاء مستشار مالي لمشروع التوسعة الرابع.
بلغــت طلبــات وأوامــر الشــراء المحليــة والخارجيــة ( )1.001طلــب مــواد وأمــر شــراء فــي عام  ٢٠١٩منها ( )471طلب شــراء محلي وبما نســبته ()%47
مــن الطلبــات و ( )530طلــب مــواد وأمــر شــراء خارجــي وبمــا نســبته ( )% 53مــن الطلبــات مقابــل ( )1.096طلب مــواد وأوامر شــراء محلي وخارجي
خــال عــام  2018أي بإنخفــاض مقــداره ( )95أمــر شــراء محلــي و خارجي أي بما نســبته (.)%9
• الموردون الرئيسيون:
تتعامــل الشــركة مــن خــال دائــرة المشــتريات مــع عــدد كبيــر مــن المورديــن والــوكالء التجارييــن الموجودين فــي أكثر من ثالثيــن دولة عربية
واجنبيــة باإلضافــة إلى الموردين المحليين.
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والجدول التالي يبين أهم الموردين الذين يتم التعامل معهم:
نفط خام

مشتقات
نفطية

زيوت اساس
ومحسنات
زيوت

مواد كيماوية

قاطرات
وأنصاف
مقطورات

قطع غيار
سيارات

مفاعالت
ومبادالت
حرارية

أرامكو
السعودية

أرامكو
السعودية

لوبريف أرامكو
السعودية

Innospec
االنجليزية

MAN
االلمانية

نيسان ديزل
اليابانية

ATB-Italy

مجموعة IPG
الكويتية
سابك
السعودية

لوبريزول
االماراتية

 Nalcoاالماراتية

Oryx
العمانية

Kosan
Crisplant
الدنماركية

رينو الفرنسية

KOCH-Italy

-

اوساكا اليابانية

-

B.B. Energy

TOTAL
الفرنسية

UTON
الرومانية

JOHN
CRANE

GE Betz
االيطالية

-

 HTPااللمانية

Borsig
االلمانية

-

Gulf
Interstate

EXXON
MOBIL

Chemic
االيطالية

-

أكيربي االيطالية

Godrej
الهندية

BLUTEK

-

Glencore

Solvochem
الهولندية

AFTON

-

-

Dalmin

-

Litasco

Chevron
الفرنسية

-

-

MAN Energy

AYGAZ A.S.

-

Trafigura

Dow
Chemical

SULZER
PUMPS
(MIDDLE
EAST) FZC

-

-

-

Shell

 Aftonاالنجليزية

Johnson
Matthey

-

Tuben Cap

-

-

-

Goulds Pumps
Co., Ltd

-

Total

INFINEUM
UK LTD.

Basf Middle
East llc

-

-

-

HOWDEN
THOMASSEN
MIDDLE EAST

-

SOCAR

MID GULF
SERVICES
LTD

-

-

-

-

ثوماسين
الهولندية

-

VITOL

-

-

-

-

Ingersol- Rand

-

Petredec
-

-

-

-

-

-

-

Elliott Group

-

Flowserve

سومو العراقية
-

-

 Shellاالنجليزية  UOPاالمريكية

Sud-Chemi

Taj Al
Mulook- UAE

Tianhe -China
-

-

قطع غيار
وماكينات

Burekhardt
Compression

Ensival Moret
Belgum S.A

عاشرًا :تطبيق نظام إدارة الجودة:
قامــت الشــركة بتطبيــق معاييــر نظــام إدارة الجــودة ( )ISO 9001:2015فــي عمليــات وأنشــطة دوائــر الموقــع ودوائــر نشــاط الغــاز وخدمــة
المطــارات ومســتودعات العقبــة وتســويق المنتجــات البتروليــة  ،مــن أجــل التوافق مع المتغيرات العالمية التي طرأت على األســواق العالمية
مثــل التكنولوجيــا الحديثــة وإدارة المعلومــات والتنافســية وإدارة سالســل اإلمــداد وإدارة المخاطــر وغير ذلك من المتغيرات ،ولغايات تحقيق
تكامــل أكبــر وأفضــل بيــن كافــة أنظمــة العمــل داخــل شــركة مصفــاة البتــرول فــي ظــل هــذه التغييــرات ،قامــت إدارة الشــركة بالتنســيق مع
شــركة  Lloyd's Registerوتــم االنتقــال للعمــل ضمــن بيئــة المواصفــة الدوليــة ( )ISO 9001:2015الجديــدة منــذ تاريــخ  28ابريــل ،2018
وقــام فريــق مــن شــركة  Lloyd's Registerبتدريــب كافــة المســتويات الوظيفيــة علــى بنــود المواصفــة الجديــدة ،وخــال شــهر كانــون أول
 2018تــم تدريــب عــدد مــن الموظفيــن مــن دوائــر الموقــع ودوائــر نشــاط الغــاز وخدمــة المطــارات ومســتودعات العقبــة وتســويق المنتجــات
البتروليــة علــى إجــراءات التدقيــق الخارجــي وتــم منحهــم شــهادات مــن شــركة . Lloyd's Register
علمــً بأنــه كان قــد تــم بتاريــخ  28تمــوز  2019اجــراء تدقيــق خارجــي شــامل لجميــع دوائــر المصفــاة المشــاركة فــي نظــام االيــزو مــن قبــل شــركة
 Lloyd's Registerوتــم تجديــد الشــهادة لمــدة ثالثــة ســنوات.
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الحادي عشر :المساهمون:
بلغ عدد المســاهمين في الشــركة كما في  )35.273( 2019/12/31مســاهمًا علمًا أن رأســمال الشــركة المصرح به والمدفوع ( )100مليون دينار
( 100مليــون ســهم بقيمــة دينار أردني للســهم الواحد).
ويبين الجدول والرسم البياني التالي توزيع المساهمين حسب جنسياتهم:
عدد المساهمين

النسبة المئوية لعدد
المساهمين %

عدد األسهم
المملوكة

النسبة المئوية
لألسهم المملوكة %

أردنيون

29.766

%84.4

78.171.672

%78.2

عـــــرب

4.367

%12.4

10.817.945

%10.8

1.140

%3.2

11.010.383

%11

35.273

%100

100٫000٫000

%100

الجنسية

أجانــــب
المجموع

11%
10.8%

أردنيون
عرب
أجانب

78.2%
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و يبين الجدول والرسم البياني التالي توزيع أسهم الشركة حسب فئات المساهمين:
عدد
المساهمين

النسبة المئوية

عدد األسهم

النسبة المئوية
لألسهم

35.149

%99.648

63.754.219

%63.755

1

%0.003

20.140.624

%20.141

شركات خدمات وصناعة

48

%0.136

2.015.295

%2.015

البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــوك
صناديــق اإلدخــــــــــار
المؤسسـات العامــة
األخـرى
شركات التأميــــــــــــــــــــن
وزارة الماليه األردنية/
المؤسسة األردنية
لالستثمار /سابقا
فئات أخــــــــــــــــــــــــــــــرى

6
16

%0.017

6.958.255

%6.958

%0.045

3.635.805

%3.636

28

%0.079

832.173

%0.832

9

%0.026

240.488

%0.240

1

%0.003

1.552.322

%1.552

15

%0.043

870.819

%0.871

35.273

%100

100.000.000

%100

الفئــــــــــــــــــــة
األفـــــــــــــــــراد
المؤسسة العامة للضمان
اإلجتماعي

المجموع

األفـــــــــــــــــراد
المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي
شركات خدمات وصناعة
البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــوك
صناديــق اإلدخــــــــــار
20.141%
المؤسسـات العامــة األخـرى
شركات التأميــــــــــــــــــــن
وزارة الماليه األردنية/
المؤسسة األردنية
لالستثمار /سابقا
فئات أخــــــــــــــــــــــــــــــرى

63.755%

2.015%
6.958%
3.636%
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0.871%
1.552%
0.240%

0.832%

المساهمون الذين يملكون اكثر من ( )%5من أسهم الشركة للعامين  2018و :2019
عدد األسهــــــــم

إســـــــــــــــم
المساهــــــــــم
المؤسسة العامة للضمان
اإلجتماعي
البنك اإلسالمي للتنمية
 /جده
المجمــوع

النسبة المئوية لعدد األسهم

2019

2018

2019

2018

20.140.624

20٫140٫624

%20.141

%20.141

6.250.000

6.250.000

%6.250

%6.250

26.390.624

26.390.624

%26.391

%26.391

تداول أسهم الشركة في سوق عمان المالي من عام  2015ولغاية عام :2019
بلغ عـدد االسهم المتداولة خالل عام  2019في سـوق االوراق الماليه ( )25.613.480سهم وبلغت قيمتها ( )73.701.055دينارًا  ،نفذت مـن خالل
عقود تحويل بلغ عددها ( )30.181عقدًا ومعدل سعر السهم الواحد ( )2.88دينار .
ويبين الجدول التالي حركة أسهم الشركة في سوق عمان المالي من عام  2015لغاية عام :2019
السنة

2015

2016

2017

2018

2019

عدد األسهم المتداولة

18.442.612

16.272.867

20.662.041

17.720.216

25.613.480

حجم التداول  /بالدينار

94.133.248

63.404.686

66.261.039

45.185.842

73.701.055

35.231

25.148

27.841

23.124

30.181

318.750.000

342.000.000

256.000.000

227.000.000

323.000.000

سعر اإلغالق بالدينار

4.250

3.420

2.560

2.270

3.230

معدل سعر السهم
بالدينار

5.10

3.90

3.21

2.55

2.88

24.59

16.27

20.66

17.72

25.61

البيان

عدد العقود المنفذة
القيمة السوقية لألسهم
المصرح والمكتتب بها
بالدينار

معدل دوران السهم ( ) %

كما يبين الجدول التالي عدد المساهمين حسب شرائح األسهم التي يملكونها كما في  31كانون األول : 2019
شريحة األسهم
100-1
500-101
1000-501
5000-1001
10000-5001
اكثر من 10001
المجمــوع

األسـهــم

المســاهمون
العــدد

النسبة المئوية %

العــدد

النسبة المئوية %

9.625
12.868
4.790
6.060
950
980
35.273

% 27.29
% 36.48
% 13.58
% 17.18
% 2.69
% 2.78
%100

450.562
3.216.016
3.458.905
13.123.540
6.727.046
73.023.931
100.000.000

% 0.45
% 3.22
% 3.46
% 13.12
% 6.73
% 73.02
%100

43 2019

التقريرالسنوي

الجــدول التالــي يبيــن تطــور نســبة األربــاح النقديــة الموزعــة علــى المســاهمين لألعــوام الخمــس األخيــرة مــن عــام  2014ولغايــة عــام
 2018والمقتــرح توزيعهــا عــن عــام :2019
*2014

**2015

2016

2017

2018

***2019

النسبة المئوية %

18%

%10

%20

%٢٠

%25

%15

ربح السهم الواحد
(فلس)

180

100

200

٢٠٠

250

150

السنة

* تم توزيع اسهم مجانية بنسبة  %20من راس المال عن عام  2014ليصبح راس مال الشركة ( )75مليون سهم /دينار بتاريخ .2015/7/21
** تم توزيع اسهم مجانية بنسبة  %33.33من راس المال عن عام  2015ليصبح راس مال الشركة ( )100مليون سهم /دينار بتاريخ .2016/6/19
*** مقترح توزيعها بموجب توصية مجلس اإلدارة للهيئة العامة للمساهمين عن عام .2019
كمــا يبيــن الجــدول التالــي األربــاح الصافيــة واألربــاح الموزعــة (نقديــة واســهم مجانيــة) وصافــي حقوق المســاهمين للســنوات االربع
األخيــرة  2018-2015و المقتــرح توزيعهــا عن عــام :2019
السنة
2015
2016
2017
2018
*2019

األرباح الصافية
بالدينار

نقدية

اسهم مجانية

مجموع األرباح
الموزعة بالدينار

صافي حقوق
المساهمين
بالدينار

األرباح الموزعة بالدينار

31.347.665
33.749.044
32.654.771
36.616.235
43.866.972

7.500.000
20.000.000
20.000.000
25.000.000
15.000.000

25.000.000
-

32.500.000
20.000.000
20.000.000
25.000.000
15.000.000

166.147.401
192.259.066
204.459.173
218.772.475
238.208.645

*مقترح توزيعها بموجب توصية مجلس اإلدارة للهيئة العامة للمساهمين عن عام .2019
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عدد األسهم
المملوكة من
قبل أقارب
رئيس وأعضاء
مجلس اإلدارة
في الشركة
(الزوجة
واألوالد )
عام ٢٠١٨
(سهم)

6000
(زوجة و أوالد)

2014/4/9

 وزير الطاقة والثروة المعدنية سابقًا. وزير النقل سابقًا. وزير األشغال العامة و اإلسكان سابقًا. عضو مجلس األعيان سابقًا. مدير عام دائرة الجمارك سابقاَ. أمين عام وزارة النقل سابقًا. رئاسة و عضوية مجالس إدارة العديد منالشركات.

 عضو مجلس النواب األردني سابقًا. -عضو مجلس إدارة العديد من الشركات.

 -عضو مجلس ادارة عدة شركات.

ال يوجد

2007/4/30

2011/5/12

28393

472358

2017/4/28

28393

72358

11023

ال يوجد

()18560
زوجة

11023

1200

ال يوجد

العقود
والمشاريع
وإرتباطات
الشركة التي
عقدتها
مع رئيس
وأعضاء
مجلس
اإلدارة
وأقاربهم
لعامي 2018
و2019

ال يوجد

الشركات
المسيطر
عليها من قبل
رئيس وأعضاء
مجلس اإلدارة
في الشركة
وأقاربهم
لعامي 2018
و2019

ال يوجد

عدد األسهم
المملوكة من
قبل أقارب
رئيس وأعضاء
مجلس اإلدارة
في الشركة
(الزوجة
واألوالد )
عام ٢٠١٩
(سهم)

ال يوجد

ال يوجد

المكافأة
عام 2019
( دينار)

5000

5000

بدل
تنقالت
وعضوية
لجان عام
2019
( دينار)

120110

79828

بدالت السفر
عام 2019
(دينار)

ال يوجد

1050

()18560
زوجة

ال يوجد

ال يوجد

3036
( أوالد)

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

5000

5000

ال يوجد

33778

43828

5000

5513

ال يوجد

43828

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

5000

41778

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

11000
(زوجة و أوالد)

الثاني عشر  :أو ًال :السيرة الذاتية لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة للشركة والمبالغ التي تقاضوها وعدد األسهم التي يمتلكونها و يمتلكها أقاربهم والتنقالت
والعضوية والمكافآت وأجور السفر والشركات المسيطر عليها من قبل رئيس المجلس وأعضاء المجلس وأقاربهم والعقود والمشاريع وإرتباطات
الشركة مع رئيس المجلس وأعضاء المجلس وأقاربهم للعام  2019مقارنة بالعام : 2018

رقم

االسم

تاريخ
الميالد

الشهادة العلمية
والجامعة

1991

موجز الخبرة العملية

تاريخ
العضوية في
مجلس اإلدارة

سنة
التخرج

1

رئيس مجلس االدارة
السيد وليد مثقال
عصفور*

نائب رئيس مجلس
االدارة
المهندس عالء
عارف البطاينة**

المهندس خير
عبداهلل أبو
صعيليك
****
ال يوجد

 عضو مجلس النواب االردني. عضو مجلس ادارة صندوق التقاعد  -نقابةالمهندسين االردنيين.
 رئيس لجنة دعم الصناعة الوطنية  -نقابةالمهندسين االردنيين.
 عضو مجلس إدارة الهيئة األردنية لدعمالصناعة الوطنية.
 عضو مجلس إدارة شركة االلبسة األردنية. مستشار كلية الهندسة -جامعة العلوموالتكنولوجيا.
 رئيس اللجنة الدائمة للمياه  -مؤسسةالمواصفات والمقاييس

6666

عدد األسهم
التي يملكها
رئيس وأعضاء
مجلس اإلدارة
في الشركة
عام ٢٠١٨
(سهم)

1932

2

5

6

السيد احمد عدنان
الخضري
*****
ال يوجد

20000

عدد األسهم
التي يملكها
رئيس وأعضاء
مجلس اإلدارة
في الشركة
عام ٢٠١٩
(سهم)

1958

3

4

2007/4/30

ممثل شركة
عبدالرحيم البقاعي
وشركاه
المهندس
عبدالرحيم فتحي
البقاعي ***

السيد بسام رشاد
سنقرط ****

33822

1969

1959

1954

1971

1958

33822

ماجستير علوم
سياسية واقتصاد-
جامعة تنسي
/الواليات المتحدة
االمريكية

 ماجستير إدارةنظم المعلومات
بكالوريوسهندسة كهربائية
جامعة جورج
واشنطن /الواليات
المتحدة األمريكية

بكالوريوس هندسة
مدنية
من جامعة فريزنز /
الواليات المتحدة
االمريكية

بكالوريوس ادارة
أعمال
/جامعة بيروت
العربية

ماجستير هندسة
صناعية

بكالوريوس ادارة
اعمال
الجامعة اللبنانية

 وزير صناعة وتجارة سابقًا. وزير الطاقة والثروة المعدنية سابقًا. رئاسة وعضوية مجالس ادارة العديد من البنوكوالشركات

1983

1978

2004

1981

1993

2017/1/10

 نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المصدريناالردنيين.
 عضو غرفة صناعة عمان. عضو جمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة. عضو مجلس ادارة الجمعية األردنية االفريقيةلالعمال.
 -عضو مجلس إدارة العديد من الشركات.
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رقم

االسم

تاريخ
الميالد

الشهادة العلمية
والجامعة

٧

سنة
التخرج

موجز الخبرة العملية

تاريخ العضوية
في مجلس
اإلدارة

1958

1981

2017/4/6

ممثل صندوق التأمين
االجتماعي ألعضاء
نقابة المهندسين
المهندس شكيب
عبداللطيف عودة اهلل
******

بكالوريوس هندسة
كهربائية
/جامعة المنصورة
-مصر

٨

 عضو مجلس نقابة المهندسين/أمين الصندوق2018-2012
 عضو لجنة استثمار صندوق التقاعد/نقابة المهندسين2018-2012
 عضو المكتب التنفيذي اتحاد المهندسين العرب -عضو هيئة المديرين ألكاديمية ليمار الدولية

1978

2008
2004
2002

عدد األسهم
التي يملكها
رئيس وأعضاء
مجلس اإلدارة
في الشركة
عام ٢٠١٨
(سهم)

ال يوجد

عدد األسهم
التي يملكها
رئيس وأعضاء
مجلس اإلدارة
في الشركة
عام ٢٠١٩
(سهم)

ال يوجد

عدد األسهم
المملوكة من
قبل أقارب
رئيس وأعضاء
مجلس اإلدارة
في الشركة
(الزوجة
واألوالد )
عام ٢٠١٨
(سهم)

اليوجد

عدد األسهم
المملوكة من
قبل أقارب رئيس
وأعضاء مجلس
اإلدارة في
الشركة
(الزوجة
واألوالد )
عام ٢٠١٩
(سهم)

ال يوجد

الشركات
المسيطر
عليها من
قبل رئيس
وأعضاء
مجلس اإلدارة
في الشركة
وأقاربهم
لعامي 2018
و2019

ال يوجد

العقود
والمشاريع
وإرتباطات
الشركة التي
عقدتها مع
رئيس وأعضاء
مجلس اإلدارة
وأقاربهم
لعامي 2018
و2019

ال يوجد

المكافأة
عام 2019
( دينار)

5000

بدل تنقالت
وعضوية
لجان عام
2019
( دينار)

26828

بدالت
السفر
عام 2019
(دينار)

ال يوجد

2017/8/1

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

 مستشار المدير العام ومدير إدارة التخطيطاالستراتيجي وتطوير االداء المؤسسي /المؤسسة العامة
للضمان االجتماعي.
 عضو مجلس في إدارة مجموعة االتصاالت األردنية.2017 - 2013 ORANGE
 خبير اقتصادي في رئاسة الوزراء/مكتب دولة رئيسالوزراء .2011 - 2010
 خبير اقتصادي في مؤسسة تشجيع االستثمار 2008 .2010 محاضر لطلبة الدراسات العليا في كلية الدراساتالعليا/الجامعة االلمانية منذ عام .2010
 خبير غير متفرغ مع مجموعة البنك الدولي على بعضالمشاريع في المنطقة.

 -عضوية مجالس ادارة العديد من البنوك والشركات

ال يوجد

2016/4/25

5000

ال يوجد

43828

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ممثل المؤسسة
العامة للضمان
اإلجتماعي
الدكتور سامر
ابراهيم المفلح
*******

 دكتوراه فيالهندسة جامعة
بريستول/انجلترا-
المملكة المتحدة
ماجستير هندسة
جامعة كوفنتري/
انجلترا  -المملكة
المتحدة

بكالوريوس هندسة
الحاسبات
/جامعة العلوم
التطبيقية

ال يوجد

٩

ال يوجد

ممثل البنك االسالمي
للتنمية /جدة
جميل علي دراس
********

ال يوجد

1970

ال يوجد

2019/4/27

ماجستير علوم إدارة
التكنولوجيا
/جامعة ويسكونسن
ستاوت-امريكا

18000

ال يوجد

1997

ال يوجد

1300

١٠
اليوجد

السيد وليد يعقوب
النجار
*********

ال يوجد

1949

شركة التنمية
لألوراق المالية

بكالوريوس اقتصاد
وعلوم سياسية /
بيروت العربية

ال يوجد

1973

ال يوجد

11000

ال يوجد

1333
(ابنه)
ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

25924

18053

ال يوجد

ال يوجد

13000

ال يوجد

1000
(زوجة)
ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

25924

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

1953

بكالوريوس إدارة
أعمال
/الجامعة األردنية

 مالك ورئيس مجلس إدارة شركة التنمية لألوراق المالية عضو مجلس إدارة بورصة عمان عضو مجلس إدارة بنك االستثمار فلسطين نقيب أصحاب شركات الخدمات المالية سابقًا مؤسس لعدد من الشركات المساهمة العامة فيالقطاعات المختلفة ( بنوك ،تأمين ،خدمات ،ومشارك في
ادارتها كرئيس مجلس إدارة وعضو ونائب رئيس
عضو في مجلس إدارة مركز إيداع األوراق المالية-مؤسس لجمعية وسطاء سوق عمان المالي.

بكالوريوس حقوق /
جامعة بيروت العربية

١١

1979

12

السيد جمال محمد
فريز
*********

السيد إبراهيم احمد
أبو ديه
*********
2019/4/27

 عضو مجلس إدارة بنك القدس رئيس مجلس إدارة شركة السهم الدولي للوساطةواإلستثمارات المالية.
 رئيس مجلس إدارة شركة دبلن لإلسكان -األدرن. رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لإلستثمارات الماليةوالعقارية-فلسطين.
 رئيس مجلس إدارة شركة اإلعمال المتحدة للمشاريع-فلسطين.
 خبرة  30عام في القطاع المصرفي في قطر واالردنوفلسطين اخرها مدير عام وعضو مجلس إدارة في
بنك اإلستثمارات الفلسطيني ،وخبرة  30عام في قطاع
اإلستثمارات واألوراق المالية في السوق المحلي واألسواق
اإلقليمية

1980

1958
2019/4/27

 مديرعام شركة تمكين للتأجير التمويلي  /نائب رئيسمجلس االدارة
 رئيس مجلس ادارة شركة التسهيالت التجارية. رئيس مجلس ادارة مركز هيا الثقافي. نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الشبكة األردنيةالميثاق العالمي.
 عضو مجلس ادارة صندوق التنمية والتشغيل. عضو مجلس ادارة صندوق الحج. عضو اللجنة المالية لالتحاد االردني لكرة القدم. رئيس فخري لالتحاد العربي للمتداولين باألسواقالمالية .
 رئيس مجلس إدارة جمعية األعمال األردنيةاألوروبية(جيبا) .2019-2015
 عضو مجلس إدارة غرفة تجارة األردن .2018-2013 عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان /إمين الصندوق٢٠١٨-٢٠١٣
 نائب رئيس مجلس إدارة صندوق اإلئتمان العسكري.2018-2015
 عضو لجنة التمويل في صندوق التشغيل والتدريبوالتعليم المهني والتقني.
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رقم

13

14

15

16

17

االسم

ممثل مؤسسة
الضمان االجتماعي
األستاذة ريم يحيى
ابزاخ
**********

نائب رئيس مجلس
اإلدارة سابقًا
المهندس عمر أشرف
الكردي
***********

ممثل شركة السماحة
للتمويل واالستثمار
السيد محمد ماجد
عــالن
************

الدكتور نبيه أحمد
سالمة
************

ممثل المؤسسة
العامة للضمان
االجتماعي
السيد سعيد عبداهلل
شنان
*************

تاريخ
الميالد

1973

الشهادة العلمية
والجامعة

سنة
التخرج

1965

بكالوريوس حقوق /
الجامعة األردنية
ماجستير قانونخاص  /جامعة الشرق
االوسط

ماجستير هندسة
كهربائية  -جامعة
جورجيا
/الواليات المتحدة
االمريكية

1953

1995
2010

1987

1986

دبلوم دراسةمصرفية
بكالوريوس ادارةاعمال
/جامعة بيروت
العربية

1946

1966

1998

2002
1988
1982
1969

 دكتوراه فياالقتصاد معهد
البحوث والدراسات
العربية /القاهرة
 برنامج في تقييموادارة االستثمار-
جامعة هارفرد
 ماجستير فياالقتصاد -الجامعة
األردنية
 بكالوريوس فياالقتصاد -الجامعة
األردنية

ماجستير تمويل
الجامعة األردنية

العقود
والمشاريع
وإرتباطات
الشركة التي
عقدتها مع
رئيس وأعضاء
مجلس اإلدارة
وأقاربهم
لعامي 2018
و2019

الشركات
المسيطر
عليها من
قبل رئيس
وأعضاء
مجلس اإلدارة
في الشركة
وأقاربهم
لعامي 2018
و2019

عدد األسهم
المملوكة من
قبل أقارب رئيس
وأعضاء مجلس
اإلدارة في
الشركة
(الزوجة
واألوالد )
عام ٢٠١٩
(سهم)

عدد األسهم
المملوكة
من قبل
أقارب رئيس
وأعضاء
مجلس
اإلدارة في
الشركة
(الزوجة
واألوالد )
عام ٢٠١٨
(سهم)
عدد األسهم
التي يملكها
رئيس وأعضاء
مجلس اإلدارة
في الشركة
عام ٢٠١٩
(سهم)

عدد األسهم
التي يملكها
رئيس وأعضاء
مجلس اإلدارة
في الشركة
عام ٢٠١٨
(سهم)
تاريخ
العضوية
في مجلس
اإلدارة
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موجز الخبرة العملية

المكافأة
عام 2019
( دينار)

بدل
تنقالت
وعضوية
لجان عام
2019
( دينار)

بدالت السفر
عام 2019
(دينار)

2007/10/1

اليوجد

25000

ال يوجد

ال يوجد

2007/4/30

اليوجد

ال يوجد

45000

ال يوجد

ال يوجد

50000

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

5000

ال يوجد

18325

7350

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

5000

6301

6301

()778
زوجة

()778
زوجة

ال يوجد

ال يوجد

5000

22775

8775

2010/4/1

2016/9/5

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

5000

23325

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

 مدير وحدة الشؤون القانونية في صندوق استثمارأموال الضمان االجتماعي  /حاليًا
 مقدر مترافع لدى دائرة ضريبة الدخل لغاية 2003 مفتش في الدائرة القانونية لدى ديوان الرقابةوالتفتيش اإلداري ومسؤول وحدة الرقابة الداخلية
بالوكالة لغاية 2001
 المشاركة في العديد من الشركات وتمثيل المؤسسةالعامة للضمان االجتماعي في مجالس ادارتها
 وزيراالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات سابقًا. عضوية مجالس ادارة. -عضو لجنة سياسة قطاع اإلتصاالت.

 خبرة في البنوك تجاوزت  44سنة. -نائب مدير عام البنك االسالمي األردني سابقًا

 رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية سابقًا. مدير عام المؤسسة األردنية لالستثمار سابقًا. رئاسة وعضوية مجلس ادارة عدد من الشركاتالصناعية والمالية والخدمية والمؤسسات العامة

 مدير دائرة العمليات والشؤون االدارية من شباط 2004ولتاريخه /صندوق استثمار اموال الضمان
االجتماعي .
 عضوية مجالس إدارة. نائب رئيس مجلس ادارة شركة تطوير جنوب البحرالميت سابقًا .

علمًا انه ال يوجد عقود ومشاريع وارتباطات عقدتها الشركة مع رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس وال أقاربهم خالل العامين  2018و .2019* انتهت عضويته اعتبارًا من تاريخ  2019/04/27بموجب قانون الشركات ونظام الشركة الداخلي وأعيد انتخابه بموجب اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ  2019/04/27وتم انتخابه رئيسًا لمجلس اإلدارة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم  45المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ . 2019/04/27
** انتهت عضويته اعتبارًا من تاريخ  2019/04/27بموجب قانون الشركات ونظام الشركة الداخلي وأعيد انتخابه بموجب اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ  2019/04/27وتم انتخابه نائبًا لرئيس مجلس اإلدارة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم  45المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ . 2019/04/27
*** انتهت عضويته اعتبارًا من تاريخ  2019/04/27بموجب قانون الشركات ونظام الشركة الداخلي وتم تسميته ممث ً
ال لشركة عبد الرحيم البقاعي وشركاه اعتبارًا من تاريخ  ، 2019/04/27الشركة التي يمثلها تمتلك  600سهم في عام  2019ولم تمتلك اسهم في عام  2018والمكافآت وبدل التنقالت والعضوية تدفع لشركة عبد الرحيم
البقاعي وشركاه .
**** انتهت عضويته اعتبارًا من تاريخ  2019/04/27بموجب قانون الشركات ونظام الشركة الداخلي وأعيد انتخابه بموجب اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ . 2019/04/27
***** كان ممث ً
ال لغرفة صناعة عمان حتى تاريخ  ، 2019/04/27وكانت الجهة التي يمثلها تمتلك ( )815.200سهم في عام  2019و تمتلك ( )625.318سهم في عام  ، 2018وأعيد انتخابه بموجب اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ  2019/04/27كعضو مستقل.
****** كان ممث ً
ال لصندوق التأمين االجتماعي ألعضاء نقابة المهندسين حتى تاريخ  ، 2019/04/27وكانت الجهة التي يمثلها تمتلك ( )93.336سهم في عام  2019و تمتلك ( )938.380سهم في عام  ، 2018وأعيد انتخاب الجهة التي يمثلها بموجب اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ  2019/04/27وتم تسميته بنفس التاريخ من قبل صندوق
التأمين االجتماعي ألعضاء نقابة المهندسين والمكافآة و بدل التنقالت وعضوية اللجان تدفع لصندوق التأمين االجتماعي ألعضاء نقابة المهندسين.
******* كان ممث ً
ال للمؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي حتى تاريخ  ، 2019/04/27وكانت الجهة التي يمثلها تمتلك ( )20.140.624سهم في عام  2019و تمتلك ( )20.140.624سهم في عام  ، 2018وتم تسميته بتاريخ  2019/04/27كممثل للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي والمكافآة و بدل التنقالت وعضوية اللجان تدفع للمؤسسة العامة
للضمان االجتماعي.
******** كان ممث ً
ال للبنك اإلسالمي للتنمية  /جدة حتى تاريخ  ، 2019/04/27وكانت الجهة التي يمثلها تمتلك ( )6.250.000سهم في عام  2019و تمتلك ( )6.250.000سهم في عام  ، 2018وتم تسميته بتاريخ  2019/04/27كممثل للبنك اإلسالمي للتنمية  /جدة والمكافآة و بدل التنقالت وعضوية اللجان تدفع للبنك اإلسالمي للتنمية  /جدة.
********* تم انتخابه بموجب اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ .2019/4/27
********** تم تسمية االستاذة ريم يحيى ابزاخ ممث ً
ال للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي بدالً من السيد سعيد عبداهلل شنان اعتبارًا من تاريخ  ،2019/7/10وكانت الجهة التي يمثلها تمتلك ( )20.140.624سهم في عام  2019و تمتلك ( )20.140.624سهم في عام  ، 2018والمكافآة و بدل التنقالت وعضوية اللجان تدفع للمؤسسة العامة
للضمان االجتماعي.
*********** استقال بتاريخ .2019/4/9
************ انتهت المدة القانونية له اعتبارًا من تاريخ  2019/04/27بموجب قانون الشركات ونظام الشركة الداخلي.
************* كان ممث ً
ال للمؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي حتى تاريخ  ، 2019/04/27وكانت الجهة التي يمثلها تمتلك ( )20.140.624سهم في عام  2019و تمتلك ( )20.140.624سهم في عام  ، 2018وتم تسميته بتاريخ  2019/04/27كممثل للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي والمكافآة و بدل التنقالت وعضوية اللجان تدفع للمؤسسة العامة
للضمان االجتماعي ،وتم تسمية االستاذة ريم يحيى ابزاخ ممث ً
ال للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي بدالً من السيد سعيد عبداهلل شنان اعتبارًا من تاريخ .2019/7/10

الجــدول يبيــن عــدد األســهم التــي يملكهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة والجهــات التــي يمثلونهــا كمــا فــي  2019/12/31مقارنــة بالعــام
:2018

االســـــــــــــم
ـ رئيس مجلس االدارة
السيد وليد مثقال عصفور*
ـ نائب رئيس مجلس االدارة
المهندس عالء عارف البطاينة**

االسهم التي
يملكها العضو
2019

االسهم التي
تملكها الجهه
التي يمثلها
2019

االسهم التي
يملكها العضو
2018

33.822

33.822

20.000

6.666

ممثل شركة عبدالرحيم البقاعي وشركاه
المهندس عبدالرحيم فتحي البقاعي ***

28.393

السيد بسام رشاد سنقرط ****

72.358

472.358

المهندس خير عبداهلل أبو صعيليك ****

11.023

11.023

السيد احمد عدنان الخضري*****

1.200

600

االسهم التي
تملكها الجهه
التي يمثلها
2018

28.393

815.200

625.318

93.336

938.380

ممثل المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي
الدكتور سامر ابراهيم المفلح*******

20.140.624

20.140.624

ممثل البنك االسالمي للتنمية /جدة
جميل علي دراس********

6.250.000

6.250.000

ممثل صندوق التأمين االجتماعي ألعضاء نقابة المهندسين
المهندس شكيب عبداللطيف عودة اهلل******

السيد وليد يعقوب النجار*********

1.300

السيد إبراهيم احمد أبو ديه*********

11.000

السيد جمال محمد فريز*********

13.000

ممثل مؤسسة الضمان االجتماعي
األستاذة ريم يحيى ابزاخ **********

20.140.624

نائب رئيس مجلس اإلدارة سابقًا
المهندس عمر أشرف الكردي***********
ممثل شركة السماحة للتمويل واالستثمار
السيد محمد ماجد عــالن************
الدكتور نبيه أحمد سالمة************
ممثل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
السيد سعيد عبداهلل شنان*************

20.140.624
25.000

50.000

500

6.301

45.000

500

6.301
20.140.624

20.140.624

*انتهت عضويته اعتبارًا من تاريخ 2019/04/27بموجب قانون الشركات ونظام الشركة الداخلي وأعيد انتخابه بموجب اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2019/04/27وتم انتخابه رئيسًا لمجلس اإلدارة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة
بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم  45المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ . 2019/04/27
** انتهت عضويته اعتبارًا من تاريخ 2019/04/27بموجب قانون الشركات ونظام الشركة الداخلي وأعيد انتخابه بموجب اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2019/04/27وتم انتخابه نائبًا لرئيس مجلس اإلدارة من قبل أعضاء مجلس
اإلدارة بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم  45المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ . 2019/04/27
*** انتهت عضويته اعتبارًا من تاريخ 2019/04/27بموجب قانون الشركات ونظام الشركة الداخلي وتم تسميته ممث ً
ال لشركة عبد الرحيم البقاعي وشركاه اعتبارًا من تاريخ ، 2019/04/27الشركة التي يمثلها تمتلك 600سهم في عام
 2019ولم تمتلك اسهم في عام  2018والمكافآت وبدل التنقالت والعضوية تدفع لشركة عبد الرحيم البقاعي وشركاه.
**** انتهت عضويته اعتبارًا من تاريخ 2019/04/27بموجب قانون الشركات ونظام الشركة الداخلي وأعيد انتخابه بموجب اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ.2019/04/27
***** كان ممث ً
ال لغرفة صناعة عمان حتى تاريخ ، 2019/04/27وكانت الجهة التي يمثلها تمتلك ( )815.200سهم في عام 2019و تمتلك ( )625.318سهم في عام ، 2018وأعيد انتخابه بموجب اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ
 2019/04/27كعضو مستقل.
****** كان ممث ً
ال لصندوق التأمين االجتماعي ألعضاء نقابة المهندسين حتى تاريخ ، 2019/04/27وكانت الجهة التي يمثلها تمتلك ( )93.336سهم في عام 2019و تمتلك ( )938.380سهم في عام ، 2018وأعيد انتخاب الجهة التي
يمثلها بموجب اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ  2019/04/27وتم تسميته بنفس التاريخ من قبل صندوق التأمين االجتماعي ألعضاء نقابة المهندسين والمكافآة و بدل التنقالت وعضوية اللجان تدفع لصندوق
التأمين االجتماعي ألعضاء نقابة المهندسين.
******* كان ممث ً
ال للمؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي حتى تاريخ ، 2019/04/27وكانت الجهة التي يمثلها تمتلك ( )20.140.624سهم في عام 2019و تمتلك ( )20.140.624سهم في عام ، 2018وتم تسميته بتاريخ 2019/04/27كممثل
للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي والمكافآة و بدل التنقالت وعضوية اللجان تدفع للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي.
******** كان ممث ً
ال للبنك اإلسالمي للتنمية  /جدة حتى تاريخ ، 2019/04/27وكانت الجهة التي يمثلها تمتلك ( )6.250.000سهم في عام 2019و تمتلك ( )6.250.000سهم في عام ، 2018وتم تسميته بتاريخ 2019/04/27كممثل للبنك
اإلسالمي للتنمية  /جدة والمكافآة و بدل التنقالت وعضوية اللجان تدفع للبنك اإلسالمي للتنمية  /جدة.
*********تمانتخابهبموجباجتماعالهيئةالعامةالمنعقدبتاريخ.2019/4/27
********** تم تسمية االستاذة ريم يحيى ابزاخ ممث ً
ال للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي بدالً من السيد سعيد عبداهلل شنان اعتبارًا من تاريخ ،2019/7/10وكانت الجهة التي يمثلها تمتلك ( )20.140.624سهم في عام 2019و تمتلك
( )20.140.624سهم في عام  ، 2018والمكافآة و بدل التنقالت وعضوية اللجان تدفع للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي.
*********** استقال بتاريخ.2019/4/9
************ انتهت المدة القانونية له اعتبارًا من تاريخ 2019/04/27بموجب قانون الشركات ونظام الشركة الداخلي.
************* كان ممث ً
ال للمؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي حتى تاريخ ، 2019/04/27وكانت الجهة التي يمثلها تمتلك ( )20.140.624سهم في عام 2019و تمتلك ( )20.140.624سهم في عام ، 2018وتم تسميته بتاريخ2019/04/27
كممثل للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي والمكافآة و بدل التنقالت وعضوية اللجان تدفع للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي ،وتم تسمية االستاذة ريم يحيى ابزاخ ممث ً
ال للمؤسسة العامة للضمان
االجتماعي بدالً من السيد سعيد عبداهلل شنان اعتبارًا من تاريخ .2019/7/10

48

التقريرالسنوي

2019

التقريرالسنوي

49 2019

الرئيسالتنفيذي

مدير عام شركة تسويق المنتجات البترولية
األردنية

المدير التنفيذي للمصفاة

مستشار الرئيس التنفيذي

المدير التنفيذي للشؤون المالية

1978

1979

1982

1975

1994

بكالوريوس هندسة
كيماوية
جامعة  – I.I.Tالهند

بكالوريوس هندسة
كهربائية-جامعة
القاهرة-مصر

ماجستير هندسة
بترول  -جامعة
ديلوتششت-
رومانيا

بكالوريوس هندسة
ميكانيكية جامعة
برتسالفا-سلوفاكيا

بكالوريوس قانون
الجامعة األردنية

1955

1955

1959

1948

1972

المهندس خالد
محمد الزعبي

المهندس كمال
وليد التل

المهندس هاني
أحمد شوش

2

3

4

ثانيًا :السيرة الذاتية للرئيس التنفيذي والمدراء التنفيذيين للشركة والمبالغ التي تقاضوها والشركات المسيطر عليها من قبل اإلدارة العليا
وأقاربهم والعقود والمشاريع واإلرتباطات التي عقدتها الشركة مع موظفي اإلدارة العليا وأقاربهم خالل العام  2019مقارنة بالعام :2018

تاريخ التعيين
في الشركة

1978/10/28

2013/9/21

1982/10/9

2008/7/9

2019/11/16

5

1

رقم

عدد األسهم
التي يملكها
في الشركة
عام
2019

41.249

3.886

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

السيد مؤنس نعيم
عمران المدني *

المهندس عبد
الكريم حسين
عالوين

االسم

عدد األسهم
التي يملكها
في الشركة
عام
2018

41.249

3.886

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

تاريخ
الميالد

عدد األسهم
المملوكة من قبل
األقرباء (الزوجة
واألوالد) عام 2019

ال يوجد

ال يوجد

1600
(زوجة)

ال يوجد

ال يوجد

الشهادة العلمية
والجامعة

عدد األسهم
المملوكة من
قبل األقرباء
(الزوجة
واألوالد) عام
2018

ال يوجد

ال يوجد

1600
(زوجة)

ال يوجد

ال يوجد

سنة
التخرج

الشركات
المسيطر
عليها
من قبل
موظفي
اإلدارة
العليا
وأقاربهم
لعامي 2018
و2019

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

الوظيفة الحالية

العقود
والمشاريع
واالرتباطات
التي
عقدتها
الشركة مع
موظفي
اإلدارة
العليا
وأقاربهم
لعامي 2018
و2019

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

الرواتب
عام 2019
(دينار)

320.821

276.592

66.440

84.715

16.800

بدالت
السفر
عام 2019
(دينار)

8.550

ال يوجد

ال يوجد

14.431

300

*تم إنهاء خدماته بتاريخ .2020/2/14

الثالث عشر  :إجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه:
 جدول حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان:بلغ عدد اجتماعات مجلس اإلدارة ( )12اجتماع خالل العام  2019والجدول التالي يبين عدد مرات حضور كل عضو:

اسم العضو

الرقم

المنصب

عدد
اإلجتماعات
الواجب
حضورها

عدد
مرات
الحضور

نسبة
الحضور

رئيس مجلس اإلدارة

12

11

%92

نائب رئيس مجلس اإلدارة

12

9

%75

12

12

%100

7

%58
%100

1

السيد وليد مثقال عصفور*

2

المهندس عالء عارف البطاينة**

3

ممثل شركة عبدالرحيم البقاعي وشركاه /
المهندس عبدالرحيم فتحي البقاعي ***

عضو مجلس إدارة

4

السيد بسام رشاد سنقرط ****

عضو مجلس إدارة

12

5

المهندس خير عبداهلل أبو صعيليك ****

عضو مجلس إدارة

12

12

6

السيد احمد عدنان الخضري*****

عضو مجلس إدارة

12

8

%67

7

ممثل صندوق التأمين االجتماعي ألعضاء نقابة المهندسين/
المهندس شكيب عبداللطيف عودة اهلل******

عضو مجلس إدارة

12

12

%100

8

ممثل المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي /
الدكتور سامر ابراهيم المفلح*******

عضو مجلس إدارة

12

11

%92

9

ممثل البنك االسالمي للتنمية -جدة /
جميل علي دراس********

عضو مجلس إدارة

12

7

%58

10

السيد وليد يعقوب النجار*********

عضو مجلس إدارة

8

8

%100

11

السيد إبراهيم احمد أبو ديه*********

عضو مجلس إدارة

8

8

%100

12

السيد جمال محمد فريز*********

عضو مجلس إدارة

8

6

%75

13

ممثل مؤسسة الضمان االجتماعي /
األستاذة ريم يحيى ابزاخ **********

عضو مجلس إدارة

6

5

%83

14

المهندس عمر أشرف الكردي***********

نائب رئيس مجلس اإلدارة
سابقًا

3

3

%100

15

ممثل شركة السماحة للتمويل واالستثمار /
السيد محمد ماجد عــالن************

عضو مجلس إدارة سابقًا

4

4

%100

16

الدكتور نبيه أحمد سالمة************

عضو مجلس إدارة سابقًا

4

3

%75

17

ممثل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي/
السيد سعيد عبداهلل شنان*************

عضو مجلس إدارة سابقًا

4

4

%100

 تم عقد اربع جلسات للفترة من  2019/1/1لغاية تاريخ  2019/4/27وهو تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس اإلدارة السابق وتم عقد ثمان جلسات للفترة من 2019/4/27ولغاية 2019/12/31وهو تاريخ انتخاب المجلس الجديد.
 ان عدم الحضور كان بأعذار رسمية.* انتهت عضويته اعتباراً من تاريخ  2019/04/27بموجب قانون الشركات ونظام الشركة الداخلي وأعيد انتخابه بموجب اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ  2019/04/27وتم انتخابه
رئيس ًا لمجلس اإلدارة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم  45المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ . 2019/04/27
** انتهت عضويته اعتباراً من تاريخ  2019/04/27بموجب قانون الشركات ونظام الشركة الداخلي وأعيد انتخابه بموجب اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ  2019/04/27وتم انتخابه
نائب ًا لرئيس مجلس اإلدارة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم  45المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ . 2019/04/27
*** انتهت عضويته اعتباراً من تاريخ  2019/04/27بموجب قانون الشركات ونظام الشركة الداخلي وتم تسميته ممث ً
ال لشركة عبد الرحيم البقاعي وشركاه اعتباراً من تاريخ .2019/04/27
**** انتهت عضويته اعتباراً من تاريخ  2019/04/27بموجب قانون الشركات ونظام الشركة الداخلي وأعيد انتخابه بموجب اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ .2019/04/27
***** كان ممث ً
ال لغرفة صناعة عمان حتى تاريخ  ، 2019/04/27وأعيد انتخابه بموجب اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ  2019/04/27كعضو مستقل.
****** كان ممث ً
ال لصندوق التأمين االجتماعي ألعضاء نقابة المهندسين حتى تاريخ ، 2019/04/27وأعيد انتخاب الجهة التي يمثلها بموجب اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ
 2019/04/27وتم تسميته بنفس التاريخ من قبل صندوق التأمين االجتماعي ألعضاء نقابة المهندسين .
******* كان ممث ً
ال للمؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي حتى تاريخ  ،2019/04/27وتم تسميته بتاريخ  2019/04/27كممثل للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي .
******** كان ممث ً
ال للبنك اإلسالمي للتنمية  /جدة حتى تاريخ  ، 2019/04/27وتم تسميته بتاريخ  2019/٠٤/٢٧كممثل للبنك اإلسالمي للتنمية  /جدة .
********* تم انتخابه بموجب اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ .2019/4/27
********** تم تسمية االستاذة ريم يحيى ابزاخ ممث ً
ال للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي بدالً من السيد سعيد عبداهلل شنان اعتباراً من تاريخ .2019/7/10
*********** استقال بتاريخ .2019/4/9
************ انتهت المدة القانونية له اعتباراً من تاريخ  2019/4/27بموجب قانون الشركات ونظام الشركة الداخلي.
************* كان ممث ً
ال للمؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي حتى تاريخ  ، 2019/04/27وتم تسميته بتاريخ  2019/04/27كممثل للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي  ،وتم تسمية
االستاذة ريم يحيى ابزاخ ممث ً
ال للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي بدالً من السيد سعيد عبداهلل شنان اعتباراً من تاريخ .2019/7/10
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• اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
لجنة العطاءات المركزية
عدد اجتماعات لجنة العطاءات المركزية ( )10اجتماعات والجدول التالي يبين عدد مرات الحضور لألعضاء:

المنصب

عدد
اإلجتماعات
الواجب
حضورها

عدد
مرات
الحضور

1

السيد وليد مثقال عصفور

رئيس اللجنة

10

10

2

المهندس عبدالرحيم فتحي البقاعي

نائب الرئيس

10

9

3

المهندس خير عبداهلل أبو صعيليك

عضو

10

6

4

السيد بسام رشاد سنقرط *

عضو

6

5

5

السيد أحمد عدنان الخضري*

عضو

4

4

6

المهندس عبدالكريم حسين عالوين

عضو

10

10

اسم العضو

الرقم

 ان عدم الحضور كان بأعذار رسمية. انتهت عضوية أعضاء لجنة العطاءات المركزية بإنتهاء المدة القانونية لمجلس اإلدارة بتاريخ  ،2019/4/27وتم إعادة انتخابهم بموجب اجتماعالهيئة العامة المنعقد بتاريخ ،2019/4/27وتم إعادة تشكيل اللجنة بموجب جلسة مجلس اإلدارة رقم  2019/6المنعقدة بتاريخ .2019/5/5
*تم تعيين السيد بسام رشاد سنقرط عضوًا بدالً من السيد أحمد عدنان الخضري بتاريخ  2019/5/5بموجب جلسة مجلس اإلدارة رقم .2019/6

اللجنة المالية
عدد اجتماعات اللجنة المالية ( )6اجتماعات والجدول التالي يبين عدد مرات الحضور لألعضاء:

المنصب

عدد
اإلجتماعات
الواجب
حضورها

عدد
مرات
الحضور

1

المهندس عبدالرحيم فتحي البقاعي

رئيس اللجنة

6

6

2

المهندس خير عبداهلل أبو صعيليك

نائب الرئيس

6

5

3

السيد بسام رشاد سنقرط *

عضو

3

0

4

األستاذة ريم يحيى ابزاخ**

عضو

2

2

5

المهندس عالء عارف البطاينة***

عضو

3

3

٦

السيد أحمد عدنان الخضري***

عضو

3

3

7

السيد سعيد عبداهلل شنان****

عضو

3

3

8

المهندس عبدالكريم حسين عالوين

عضو

6

6

اسم العضو

الرقم

 ان عدم الحضور كان بأعذار رسمية. انتهت عضوية أعضاء اللجنة المالية بإنتهاء المدة القانونية لمجلس اإلدارة بتاريخ  ،2019/4/27وتم إعادة انتخابهم بموجب اجتماع الهيئة العامةالمنعقد بتاريخ ،2019/4/27وتم إعادة تشكيل اللجنة بموجب جلسة مجلس اإلدارة رقم  2019/6المنعقدة بتاريخ .2019/5/5
* تم تسميته كعضو في اللجنة المالية من خالل إعادة تشكيل اللجنة بموجب الجلسة رقم  2019/6المنعقدة بتاريخ .2019/5/5
** تم تسمية االستاذة ريم يحيى ابزاخ ممث ً
ال للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي بدالً من السيد سعيد عبداهلل شنان اعتبارًا من تاريخ ،2019/7/10
وتم تسميتها عضوًا في اللجنة المالية بدالً من السيد سعيد شنان بموجب جلسة مجلس اإلدارة رقم  2019/7كما وتم الغاء عضويتها بموجب
جلسة مجلس اإلدارة رقم .2019/8
*** انتهت عضويته من اللجنة المالية بإنتهاء المدة القانونية لمجلس اإلدارة بتاريخ .2019/04/27
ال للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي بدالً
**** انتهت عضويته من اللجنة المالية بتاريخ  2019/7/10حيث تم تسمية االستاذة ريم يحيى ابزاخ ممث ً
من السيد سعيد عبداهلل شنان اعتبارًا من تاريخ .2019/7/10
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لجنة الترشيحات والمكافآت:
عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت ( )7اجتماعات والجدول التالي يبين عدد مرات الحضور لألعضاء:

اسم العضو

الرقم

المنصب

عدد
اإلجتماعات
الواجب
حضورها

عدد
مرات
الحضور

رئيس اللجنة

4

4

نائب رئيس اللجنة

4

4

عضو

7

7

3

3
1
3

1

المهندس عالء عارف البطاينة*

2

السيد وليد يعقوب النجار

3

الدكتور سامر ابراهيم المفلح

4

المهندس شكيب عبداللطيف عودة اهلل*

رئيس اللجنة سابقًا

5

المهندس عمر أشرف الكردي **

رئيس اللجنة سابقًا

1

6

الدكتور نبيه أحمد سالمة ***

نائب رئيس اللجنة سابقًا

3

 ان عدم الحضور كان بأعذار رسمية. انتهت عضوية أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بإنتهاء المدة القانونية لمجلس اإلدارة بتاريخ  ،2019/4/27وتم إعادة انتخابهم بموجب اجتماعالهيئة العامة المنعقد بتاريخ ،2019/4/27وتم إعادة تشكيل اللجنة بموجب جلسة مجلس اإلدارة رقم  2019/6المنعقدة بتاريخ .2019/5/5
* تم تسمية المهندس عالء عارف البطاينة رئيسًا للجنة الترشيحات والمكافأت بدالً من المهندس شكيب عبد اللطيف عودة اهلل بموجب قرار
مجلس اإلدارة رقم  86المتخذ في جلسته رقم .2019/9
** استقال بتاريخ .2019/4/9
*** انتهت عضويته من لجنة الترشيحات والمكافأت بإنتهاء المدة القانونية لمجلس اإلدارة بتاريخ .2019/4/27

لجنة الرقابة والتدقيق الداخلي:
عدد اجتماعات لجنة الرقابة والتدقيق الداخلي ( )6اجتماعات والجدول التالي يبين عدد مرات الحضور لألعضاء:

المنصب

عدد
اإلجتماعات
الواجب
حضورها

عدد
مرات
الحضور

1

المهندس شكيب عبداللطيف عودة اهلل*

رئيس اللجنة

5

5

2

السيد أحمد عدنان الخضري

نائب الرئيس

3

2

3

السيد إبراهيم احمد أبو ديه

عضو

3

3

4

المهندس عالء عارف البطاينة*

رئيس اللجنة سابقًا

1

0

5

السيد بسام رشاد سنقرط **

رئيس اللجنة سابقًا

3

2

6

السيد محمد ماجد عــالن **

نائب الرئيس سابقًا

3

3

اسم العضو

الرقم

 ان عدم الحضور كان بأعذار رسمية. انتهت عضوية أعضاء لجنة الرقابة والتدقيق الداخلي بإنتهاء المدة القانونية لمجلس اإلدارة بتاريخ  ،2019/4/27وتم إعادة انتخابهم بموجباجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ،2019/4/27وتم إعادة تشكيل اللجنة بموجب جلسة مجلس اإلدارة رقم  2019/6المنعقدة بتاريخ .2019/5/5
 قامت لجنة الرقابة والتدقيق الداخلي باإلجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي (شركة ديلويت آند توش) أربع مرات خالل عام . 2019* تم تسمية المهندس شكيب عبداللطيف عودة اهلل رئيسًا للجنة الرقابة والتدقيق الداخلي بدالً من المهندس عالء عارف البطاينة بموجب قرار
مجلس اإلدارة رقم  86المتخذ في جلسته رقم .2019/9
** انتهت عضويته من لجنة الرقابة والتدقيق الداخلي بإنتهاء المدة القانونية لمجلس اإلدارة بتاريخ .2019/4/27
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لجنة الحوكمة:
عدد اجتماعات لجنة الحوكمة ( )1اجتماع والجدول التالي يبين عدد مرات الحضور لألعضاء:

المنصب

عدد
اإلجتماعات
الواجب
حضورها

عدد
مرات
الحضور

1

السيد جمال محمد فريز

رئيس اللجنة

1

1

2

السيد بسام رشاد سنقرط

نائب الرئيس

1

1

3

المهندس خير عبداهلل أبو صعيليك

عضو

1

0

4

األستاذة ريم يحيى ابزاخ*

عضو

1

1

اسم العضو

الرقم

 ان عدم الحضور كان بأعذار رسمية. تم تشكيل لجنة الحوكمة بتاريخ  2019/5/5بموجب جلسة مجلس اإلدارة رقم . 2019/6* تم تسمية االستاذة ريم يحيى ابزاخ ممث ً
ال للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي بدالً من السيد سعيد عبداهلل شنان اعتبارًا من تاريخ ، 2019/7/10
وتم تسميتها عضوًا في لجنة الحوكمة بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم  76المتخذ في جلسته رقم . 2019/8

لجنة إدارة المخاطر:
عدد اجتماعات لجنة إدارة المخاطر ( )2اجتماع والجدول التالي يبين عدد مرات الحضور لألعضاء:

المنصب

عدد
اإلجتماعات
الواجب
حضورها

عدد
مرات
الحضور

1

المهندس عبدالرحيم فتحي البقاعي

رئيس اللجنة

2

2

2

السيد جمال محمد فريز

نائب الرئيس

2

2

3

المهندس عبدالكريم حسين عالوين

عضو

2

2

اسم العضو

الرقم

 -تم تشكيل لجنة إدارة المخاطر بتاريخ  2019/5/5بموجب جلسة مجلس اإلدارة رقم .2019/6

53 2019

التقريرالسنوي

الرابع عشر  :تطبيق قواعد الحوكمة وتقرير الحوكمة:
أوالً :اإلفصاح عن حوكمة الشركات وتطبيق قواعد الحوكمة:
المنهجية:
• تم استكمال البيانات الواردة في هذه الوثيقة بموافقة "لجنة الرقابة والتدقيق الداخلي".
• تم تقديم بيانات تفصيلية عن البنود الواردة أدناه.
• تم كتابة "غير منطبق" إذا كان السؤال غير مرتبط أو غير منطبق على الشركة .
• اإلجابات محددة وفي صميم موضوع السؤال.
• تم ذكر اسم وتاريخ المستندات المؤيدة فقط.
االلتزام بمبادئ حوكمة الشركات

١

بيان مختصر يوضح كيف طبقت الشركة المبادئ المنصوص عليها في دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة
المدرجة في بورصة عمان  ،وهل االفصاح عن ذلك التطبيق تم بطريقة تمكن المساهمين من تقييم تطبيق
الشركة لتلك المبادئ.
• بدأت الشركة بالسير بتطبيق المبادئ المنصوص عليها في دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة
في بورصة عمان اعتبارًا من عام . 2015
• تم اإلفصاح عن تطبيق العديد من المبادئ المنصوص عليها في دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة
المدرجة في بورصة عمان بطريقة تمكن المساهمين من تقييم تطبيق الشركة لهذه المبادئ اعتبارًا من تقديم
البيانات المالية للشركة المنتهية في  2015/12/31لهيئة االوراق المالية.

٢

بيان مختصر يوضح مدى التزام مجلس اإلدارة بدليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان.
بدأ مجلس اإلدارة بتطبيق العديد من قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان منذ عام .2015

مجلس اإلدارة

المستندات المؤيدة

قرر مجلس االدارة بجلسته رقم ()2015/5
تاريخ  2015/3/23تطبيق قواعد حوكمة
الشركات المساهمة المدرجة في بورصة
عمان .

المستندات المؤيدة

1

بيان مختصر يوضح كيفية أداء مجلس اإلدارة لمهامه ،على أن يشمل توضيحًا لنوعية القرارات التي يتخذها
مجلس اإلدارة والقرارات التي يفوض اإلدارة العليا باتخاذها.
يقوم مجلس اإلدارة بأداء مهامه عن طريق اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة  ،والتي تتكون من أعضاء المجلس
باإلضافة للرئيس التنفيذي في بعض اللجان  ،حيث تقوم اللجان المختلفة برفع توصياتها إلى مجلس اإلدارة
التخاذ القرار المناسب بخصوصها والمصادقة على محاضر اجتماعاتها  ،وبموجب األنظمة المطبقة بالشركة ،
كما يقوم المجلس بتفويض اإلدارة العليا التخاذ قرارات حسب الصالحيات المنصوص عليها باألنظمة المطبقة
بالشركة وهي :
 .1النظام الداخلي للشركة .
 .2نظام اللوازم واألشغال.
 .3النظام المالي .
 .4نظام الموظفين .
 .5نظام ودليل العمل اإلرشادي لوحدة الرقابة .

٢

بيان باألسس واللوائح التي تم االستناد إليها في اختيار عدد أعضاء وتركيبة مجلس اإلدارة.
تم االستناد إلى قانون الشركات المادة رقم (/32أ) لتحديد عدد أعضاء مجلس اإلدارة  ،حيث تم أخذ الحد األعلى
لعدد أعضاء المجلس ليكون ممث ً
ال ألكبر عدد من المساهمين  ،ويتكون المجلس من خمس أعضاء ممثلين
لجهات اعتبارية وثمانية أعضاء مستقلين.

قانون الشركات المادة رقم (/32أ).

3

ذكر مسؤولية رئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة (إن وجد) المحددة لهم.
محددة حسب قانون الشركات والنظام الداخلي للشركة وتعليمات حوكمة الشركات.

قانون الشركات والنظام الداخلي للشركة
وتعليمات حوكمة الشركات .

4

ذكر مسؤولية األعضاء التنفيذيين بمجلس اإلدارة (إن وجدوا).
ال يوجد أعضاء تنفيذيين.

5

ذكر مسؤولية األعضاء غير التنفيذيين بمجلس اإلدارة.
مشاركتهم باللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة  ،وكأعضاء في مجلس اإلدارة التخاذ القرارات.

األنظمة المعمول بها بالشركة (نظام
الموظفين والنظام المالي ونظام اللوازم
واألشغال و نظام ودليل العمل اإلرشادي لوحدة
الرقابة والنظام الداخلي للشركة ) وقانون
الشركات وتعليمات حوكمة الشركات .

6

ذكر مسؤولية األعضاء المستقلين بمجلس اإلدارة (إن وجدوا).
ضمن مسؤولية اللجان المشكلة والمحددة حسب األنظمة المعمول بها بالشركة (نظام الموظفين والنظام
المالي ونظام اللوازم واألشغال و نظام ودليل العمل اإلرشادي لوحدة الرقابة والنظام الداخلي للشركة ) وقانون
الشركات وتعليمات حوكمة الشركات.

األنظمة المعمول بها بالشركة (نظام
الموظفين والنظام المالي ونظام اللوازم
واألشغال و نظام ودليل العمل اإلرشادي لوحدة
الرقابة والنظام الداخلي للشركة ) وقانون
الشركات وتعليمات حوكمة الشركات .

7

ذكر أسماء رئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة (إن وجد) ،واألعضاء التنفيذيين (الذين يشغلون
مناصب تنفيذية في الشركة).
رئيس المجلس  :السيد وليد مثقال عصفور .
نائب رئيس المجلس  :المهندس عالء عارف البطاينة إعتبارًا من . 2019/04/27
نائب رئيس المجلس  :المهندس عمر اشرف الكردي (لغاية تاريخ . )2019/4/9
وال يوجد أعضاء تنفيذيين
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2019

األنظمة المطبقة بالشركة وهي:
 .1النظام الداخلي للشركة .
 .2نظام اللوازم واألشغال.
 .3النظام المالي .
 .4نظام الموظفين .
 .5نظام ودليل العمل اإلرشادي لوحدة الرقابة.

-

تم انتخاب مجلس اإلدارة بموجب اجتماع
الهيئة العامة بتاريخ  2019/4/27وتم انتخاب
السيد وليد مثقال عصفور رئيسًا لمجلس
اإلدارة كما تم انتخاب السيد عالء عارف
البطاينة نائبًا لرئيس المجلس من قبل أعضاء
مجلس اإلدارة بموجب قرار مجلس اإلدارة
رقم  45المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
.2019/04/27
استقال المهندس عمر أشرف الكردي بتاريخ
2019/4/9

مجلس اإلدارة
8

المستندات المؤيدة

بلغ عدد اجتماعات مجلس اإلدارة ( )12اجتماعًا خالل العام  2019والجدول التالي يبين عدد مرات حضور كل عضو:
الرقم

اسم العضو

عدد اإلجتماعات
الواجب
حضورها

عدد مرات الحضور

نسبة
الحضور

رئيس مجلس اإلدارة

12

11

%92

نائب رئيس مجلس اإلدارة

12

9

%75

12

12

%100

7

%58
%100

المنصب

1
2

المهندس عالء عارف البطاينة**

3

ممثل شركة عبدالرحيم البقاعي وشركاه /
المهندس عبدالرحيم فتحي البقاعي ***

عضو مجلس إدارة

4
5
6

السيد بسام رشاد سنقرط ****

عضو مجلس إدارة

12

المهندس خير عبداهلل أبو صعيليك ****

عضو مجلس إدارة

12

12

السيد احمد عدنان الخضري*****

عضو مجلس إدارة

12

8

%67

7

ممثل صندوق التأمين االجتماعي ألعضاء نقابة المهندسين/
المهندس شكيب عبداللطيف عودة اهلل******

عضو مجلس إدارة

12

12

%100

8

ممثل المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي /
الدكتور سامر ابراهيم المفلح*******

عضو مجلس إدارة

9

ممثل البنك االسالمي للتنمية -جدة /
جميل علي دراس********

السيد وليد مثقال عصفور*

12

%92

11

عضو مجلس إدارة

12

7

%58

10
11
12

السيد وليد يعقوب النجار*********

عضو مجلس إدارة

8

8

%100

السيد إبراهيم احمد أبو ديه*********

عضو مجلس إدارة

8

8

%100

السيد جمال محمد فريز*********

عضو مجلس إدارة

8

6

%75

13

ممثل مؤسسة الضمان االجتماعي /
األستاذة ريم يحيى ابزاخ **********

14

المهندس عمر أشرف الكردي***********

15

ممثل شركة السماحة للتمويل واالستثمار
/السيد محمد ماجد عــالن************

عضو مجلس إدارة

6

5

%83

نائب رئيس مجلس اإلدارة سابقًا

3

3

%100

عضو مجلس إدارة سابقًا

4

4

%100

16

الدكتور نبيه أحمد سالمة************

عضو مجلس إدارة سابقًا

4

3

%75

17

ممثل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي/
السيد سعيد عبداهلل شنان*************

عضو مجلس إدارة سابقًا

4

%100

4

 تــم عقــد اربــع جلســات للفتــرة مــن  2019/1/1لغايــة تاريــخ  2019/4/27وهــو تاريــخ انتهــاء المــدة القانونيــة لمجلــس اإلدارة الســابق وتــم عقــد ثمــان جلســات للفتــرة مــن  2019/4/27ولغايــة 2019/12/31وهــو تاريــخ انتخــاب المجلــس الجديــد.
 ان عدم الحضور كان بأعذار رسمية.* انتهــت عضويتــه اعتبــاراً مــن تاريــخ  2019/04/27بموجــب قانــون الشــركات ونظــام الشــركة الداخلــي وأعيــد انتخابــه بموجــب اجتمــاع الهيئــة العامــة المنعقــد بتاريــخ  2019/04/7وتــم انتخابــه رئيسـ ًا
لمجلــس اإلدارة مــن قبــل أعضــاء مجلــس اإلدارة بموجــب قــرار مجلــس اإلدارة رقــم  45المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ .2019/04/27
** انتهت عضويته اعتباراً من تاريخ  2019/04/27بموجب قانون الشركات ونظام الشركة الداخلي وأعيد انتخابه بموجب اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ  2019/04/27وتم
انتخابه نائب ًا لرئيس مجلس اإلدارة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم  45المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
.2019/04/27
*** انتهت عضويته اعتباراً من تاريخ  2019/04/27بموجب قانون الشركات ونظام الشركة الداخلي وتم تسميته ممث ً
ال لشركة عبد الرحيم البقاعي وشركاه اعتباراً من تاريخ
.2019/04/27
**** انتهت عضويته اعتباراً من تاريخ  2019/04/27بموجب قانون الشركات ونظام الشركة الداخلي وأعيد انتخابه بموجب اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ .2019/04/27
***** كان ممث ً
ال لغرفة صناعة عمان حتى تاريخ  ، 2019/04/27وأعيد انتخابه بموجب اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ  2019/04/27كعضو مستقل.
****** كان ممث ً
ال لصندوق التأمين االجتماعي ألعضاء نقابة المهندسين حتى تاريخ ، 2019/04/27وأعيد انتخاب الجهة التي يمثلها بموجب اجتماع الهيئة العامة المنعقد
بتاريخ  2019/04/27وتم تسميته بنفس التاريخ من قبل صندوق التأمين االجتماعي ألعضاء نقابة المهندسين.
******* كان ممث ً
ال للمؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي حتى تاريخ  ،2019/04/27وتم تسميته بتاريخ  2019/04/27كممثل للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي.
******** كان ممث ً
ال للبنك اإلسالمي للتنمية  /جدة حتى تاريخ  ، 2019/04/27وتم تسميته بتاريخ  2019/04/27كممثل للبنك اإلسالمي للتنمية  /جدة.
********* تم انتخابه بموجب اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ .2019/4/27
********** تم تسمية االستاذة ريم يحيى ابزاخ ممث ً
ال للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي بدالً من السيد سعيد عبداهلل شنان اعتباراً من تاريخ .2019/7/10
*********** استقال بتاريخ .2019/4/9
************ انتهت المدة القانونية له اعتباراً من تاريخ  2019/04/27بموجب قانون الشركات ونظام الشركة الداخلي.
************* كان ممث ً
ال للمؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي حتى تاريخ  ، 2019/04/27وتم تسميته بتاريخ  2019/04/27كممثل للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي ،وتم
تسمية االستاذة ريم يحيى ابزاخ ممث ً
ال للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي بدالً من السيد سعيد عبداهلل شنان اعتباراً من تاريخ .2019/7/10

مجلس اإلدارة
9

بيان مختصر يوضح السياسة العامة لمجلس اإلدارة لتحديد مدة خدمة المجلس.
مدة خدمة مجلس اإلدارة أربع سنوات بموجب قانون الشركات المادة رقم (. )132

10

بيان يوضح االجراءات والمهام التي قامت بها لجنة المكافآت والترشيحات لتحديد
واختيار وتنسيب مجموعة من المرشحين لشغل المناصب الشاغرة في الشركة.
بموجب المادة رقم (-7ب) من نظام الموظفين تم تحديد االجراءات والمهام التي تقوم
بها لجنة الترشيحات والمكافأت .

11

بيان يوضح الكيفية التي تم بها تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكل
عضو من أعضائه (في حال إجراء ذلك التقييم) .
ال يوجد تقييم .

المستندات المؤيدة

قانون الشركات المادة رقم (.)132

نظام الموظفين

-
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اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

1

المستندات المؤيدة

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ومسؤولية كل لجنة.
 .1لجنة العطاءات المركزية :مسؤوليتها محددة بنظام اللوازم واألشغال .
 .2اللجنة المالية  :مسؤوليتها محددة بالنظام المالي .
 .3لجنة الترشيحات والمكافآت :مسؤوليتها محددة بنظام الموظفين .
 .4لجنة الرقابة والتدقيق الداخلي :مسؤوليتها محددة بنظام ودليل العمل اإلرشادي
لوحدة الرقابة والتدقيق .
 .5لجنة الحوكمة :مسؤوليتها محددة بتعليمات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة
األوراق المالية .
 .6لجنة إدارة المخاطر :مسؤوليتها دراسة وتحديد جميع المخاطر التي قد تتعرض لها
الشركة الحالية والمستقبلية لضمان استمرارية وديمومة الشركة وأعمالها وتعليمات
حوكمة الشركات.

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

2

قرارات مجلس اإلدارة بتشكيل
اللجان .
نظام الموظفين والنظام المالي
ونظام اللوازم واألشغال و
نظام ودليل العمل اإلرشادي
لوحدة الرقابة والنظام الداخلي
للشركة وتعليمات حوكمة
الشركات.
المستندات المؤيدة

ذكر عدد اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وعدد مرات حضور كل عضو على حدا.

محاضر اجتماعات اللجان
المنبثقة عن مجلس اإلدارة

لجنة العطاءات المركزية
عدد اجتماعات لجنة العطاءات المركزية ( )10اجتماعات والجدول التالي يبين عدد مرات الحضور لألعضاء:
الرقم

اسم العضو

المنصب

عدد اإلجتماعات
الواجب
حضورها

عدد مرات
الحضور

رئيس اللجنة
نائب الرئيس
عضو
عضو
عضو
عضو

10
10
10
6
4
10

10
9
6
5
4
10

المنصب

عدد اإلجتماعات
الواجب
حضورها

عدد مرات
الحضور

رئيس اللجنة
نائب الرئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

6
6
3
2
3
3
3
6

6
5
0
2
3
3
3
6

السيد وليد مثقال عصفور
1
المهندس عبدالرحيم فتحي البقاعي
2
المهندس خير عبداهلل أبو صعيليك
3
السيد بسام رشاد سنقرط *
4
السيد أحمد عدنان الخضري*
5
المهندس عبدالكريم حسين عالوين
6
 ان عدم الحضور كان بأعذار رسمية. انتهت عضوية أعضاء لجنة العطاءات المركزية بإنتهاء المدة القانونية لمجلس اإلدارة بتاريخ  ،2019/04/27وتم إعادة انتخابهم بموجباجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ،2019/4/27وتم إعادة تشكيل اللجنة بموجب جلسة مجلس اإلدارة رقم  2019/6المنعقدة بتاريخ
.2019/5/5
*تم تعيين السيد بسام رشاد سنقرط عضوًا بدالً من السيد أحمد عدنان الخضري بتاريخ  2019/5/5بموجب جلسة مجلس اإلدارة رقم
٠2019/6
اللجنة المالية
عدد اجتماعات اللجنة المالية ( )6اجتماعات والجدول التالي يبين عدد مرات الحضور لألعضاء:
الرقم

1
2
3
4
5
٦
٧
٨

اسم العضو

المهندس عبدالرحيم فتحي البقاعي
المهندس خير عبداهلل أبو صعيليك
السيد بسام رشاد سنقرط *
األستاذة ريم يحيى ابزاخ**
المهندس عالء عارف البطاينة***
السيد أحمد عدنان الخضري***
السيد سعيد عبداهلل شنان****
المهندس عبدالكريم حسين عالوين

 ان عدم الحضور كان بأعذار رسمية. انتهــت عضويــة أعضــاء اللجنــة الماليــة بإنتهــاء المــدة القانونيــة لمجلــس اإلدارة بتاريــخ  ،2019/04/27وتــم إعــادة انتخابهــم بموجــب اجتمــاع الهيئــة العامــةالمنعقــد بتاريــخ ،2019/4/27وتــم إعــادة تشــكيل اللجنــة بموجــب جلســة مجلــس اإلدارة رقــم  2019/6المنعقــدة بتاريــخ .2019/5/5
* تم تسميته كعضو في اللجنة المالية من خالل إعادة تشكيل اللجنة بموجب جلسة مجلس اإلدارة رقم  2019/6المنعقدة بتاريخ .2019/5/5
** تــم تســمية االســتاذة ريــم يحيــى ابــزاخ ممثـ ً
ا للمؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي بــدالً مــن الســيد ســعيد عبــداهلل شــنان اعتبــارًا مــن تاريــخ ،2019/7/10
وتم تســميتها
عضــوًا فــي اللجنــة الماليــة بــدالً مــن الســيد ســعيد شــنان بموجــب جلســة مجلــس اإلدارة رقــم  2019/7كمــا وتــم الغــاء عضويتهــا بموجــب جلســة مجلــس
اإلدارة رقــم .2019/8
*** انتهت عضويته من اللجنة المالية بإنتهاء المدة القانونية لمجلس اإلدارة بتاريخ .2019/04/27
ا للمؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي بــدالً
**** انتهــت عضويتــه مــن اللجنــة الماليــة بتاريــخ  2019/7/10حيــث تــم تســمية االســتاذة ريــم يحيــى ابــزاخ ممثـ ً
مــن الســيد ســعيد عبــداهلل شــنان اعتبــارًا مــن تاريــخ .2019/7/10
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ذكر عدد اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وعدد مرات حضور كل عضو على حدا.

محاضر اجتماعات اللجان
المنبثقة عن مجلس اإلدارة

لجنة الترشيحات والمكافآت:
عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت ( )7اجتماعات والجدول التالي يبين عدد مرات الحضور لألعضاء:
الرقم

اسم العضو

المنصب

عدد اإلجتماعات
الواجب
حضورها

عدد مرات
الحضور

رئيس اللجنة
نائب رئيس اللجنة
عضو
رئيس اللجنة سابقًا
رئيس اللجنة سابقًا
نائب رئيس اللجنة سابقًا

4
4
7
3
1
3

4
4
7
3
1
3

المهندس عالء عارف البطاينة*
1
السيد وليد يعقوب النجار
2
الدكتور سامر ابراهيم المفلح
3
المهندس شكيب عبداللطيف عودة اهلل*
4
المهندس عمر أشرف الكردي **
5
الدكتور نبيه أحمد سالمة ***
6
 ان عدم الحضور كان بأعذار رسمية. انتهت عضوية أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بإنتهاء المدة القانونية لمجلس اإلدارة بتاريخ  ،2019/04/27وتم إعادة انتخابهمبموجب اجتماع
الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ،2019/4/27وتم إعادة تشكيل اللجنة بموجب جلسة مجلس اإلدارة رقم  2019/6المنعقدة بتاريخ
.2019/5/5
* تم تسمية المهندس عالء عارف البطاينة رئيسًا للجنة الترشيحات والمكافأت بدالً من المهندس شكيب عبد اللطيف عودة اهلل
بموجب قرار
مجلس اإلدارة رقم  86المتخذ في جلسته رقم .2019/9
** استقال بتاريخ .2019/4/9
*** انتهت عضويته من لجنة الترشيحات والمكافأت بإنتهاء المدة القانونية لمجلس اإلدارة بتاريخ .2019/04/27
لجنة الرقابة والتدقيق الداخلي:
عدد اجتماعات لجنة الرقابة والتدقيق الداخلي ( )6اجتماعات والجدول التالي يبين عدد مرات الحضور لألعضاء:
الرقم

اسم العضو

المنصب

عدد اإلجتماعات
الواجب
حضورها

عدد مرات
الحضور

رئيس اللجنة
نائب الرئيس
عضو
رئيس اللجنة سابقًا
رئيس اللجنة سابقًا
نائب الرئيس سابقًا

5
3
3
1
3
3

5
2
3
0
2
3

المهندس شكيب عبداللطيف عودة اهلل*
1
السيد أحمد عدنان الخضري
2
السيد إبراهيم احمد أبو ديه
3
المهندس عالء عارف البطاينة*
٤
السيد بسام رشاد سنقرط **
٥
السيد محمد ماجد عــالن **
٦
ان عدم الحضور كان بأعذار رسمية.
 انتهت عضوية أعضاء لجنة الرقابة والتدقيق الداخلي بإنتهاء المدة القانونية لمجلس اإلدارة بتاريخ  ،2019/04/27وتم إعادة انتخابهمبموجب اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ،2019/4/27وتم إعادة تشكيل اللجنة بموجب جلسة مجلس اإلدارة رقم  2019/6المنعقدة
بتاريخ .2019/5/5
 قامت لجنة الرقابة والتدقيق الداخلي باإلجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي (شركة ديلويت آند توش) أربعمرات خالل عام .2019
* تم تسمية المهندس شكيب عبداللطيف عودة اهلل رئيسًا للجنة الرقابة والتدقيق الداخلي بدالً من المهندس عالء
عارف البطاينة بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم  86المتخذ في جلسته رقم .2019/9
** انتهت عضويته من لجنة الرقابة والتدقيق الداخلي بإنتهاء المدة القانونية لمجلس اإلدارة بتاريخ .2019/04/27
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لجنة الحوكمة:
عدد اجتماعات لجنة الحوكمة ( )1اجتماع والجدول التالي يبين عدد مرات الحضور لألعضاء:
الرقم

1
2
3
4

اسم العضو

السيد جمال محمد فريز
السيد بسام رشاد سنقرط
المهندس خير عبداهلل أبو صعيليك
األستاذة ريم يحيى ابزاخ*

المنصب

عدد اإلجتماعات
الواجب
حضورها

عدد مرات
الحضور

رئيس اللجنة
نائب الرئيس
عضو
عضو

1
1
1
1

1
1
0
1

 ان عدم الحضور كان بأعذار رسمية. تم تشكيل لجنة الحوكمة بتاريخ  2019/5/5بموجب جلسة مجلس اإلدارة رقم .2019/6* تم تسمية االستاذة ريم يحيى ابزاخ ممث ً
ال للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي بدالً من السيد سعيد عبداهلل شنان اعتبارًا
من تاريخ  ،2019/7/10وتم تسميتها عضوًا في لجنة الحوكمة بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم  76المتخذ في جلسته رقم
.2019/8
لجنة إدارة المخاطر:
عدد اجتماعات لجنة إدارة المخاطر ( )2اجتماع والجدول التالي يبين عدد مرات الحضور لألعضاء:
الرقم

1
2
3

اسم العضو

المهندس عبدالرحيم فتحي البقاعي
السيد جمال محمد فريز
المهندس عبدالكريم حسين عالوين

المنصب

عدد اإلجتماعات
الواجب
حضورها

عدد مرات
الحضور

رئيس اللجنة
نائب الرئيس
عضو

2
2
2

2
2
2

 تم تشكيل لجنة إدارة المخاطر بتاريخ  2019/5/5بموجب جلسة مجلس اإلدارة رقم .2019/6اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

3

المستندات المؤيدة

ذكر أسماء رئيس وأعضاء كل لجنة من اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة .
لجنة العطاءات المركزية
المنصب
اسم العضو
الرقم
رئيس اللجنة
السيد وليد مثقال عصفور
1
نائب الرئيس
المهندس عبدالرحيم فتحي البقاعي
2
عضو
المهندس خير عبداهلل أبو صعيليك
3
عضو
السيد بسام رشاد سنقرط *
4
عضو
السيد أحمد عدنان الخضري*
5
عضو
المهندس عبدالكريم حسين عالوين
٦
 انتهت عضوية أعضاء لجنة العطاءات المركزية بإنتهاء المدة القانونية لمجلس اإلدارة بتاريخ  ،2019/4/27وتم إعادةانتخابهم بموجب اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ،2019/4/27وتم إعادة تشكيل اللجنة بموجب جلسة مجلس
اإلدارة رقم  2019/6المنعقدة بتاريخ .2019/5/5
*تم تعيين السيد بسام رشاد سنقرط عضوًا بدالً من السيد أحمد عدنان الخضري بتاريخ  2019/5/5بموجب جلسة مجلس
اإلدارة رقم .2019/6
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ذكر أسماء رئيس وأعضاء كل لجنة من اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة .
اللجنة المالية
الرقم

اسم العضو

المنصب

رئيس اللجنة
المهندس عبدالرحيم فتحي البقاعي
1
نائب الرئيس
المهندس خير عبداهلل أبو صعيليك
2
عضو
السيد بسام رشاد سنقرط *
3
عضو
األستاذة ريم يحيى ابزاخ**
4
عضو
المهندس عالء عارف البطاينة***
5
عضو
السيد أحمد عدنان الخضري***
6
عضو
السيد سعيد عبداهلل شنان****
7
عضو
المهندس عبدالكريم حسين عالوين
8
 انتهت عضوية أعضاء اللجنة المالية بإنتهاء المدة القانونية لمجلس اإلدارة بتاريخ  ،2019/04/27وتم إعادة انتخابهم بموجباجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ،2019/4/27وتم إعادة تشكيل اللجنة بموجب الجلسة رقم  2019/6المنعقدة بتاريخ
.2019/5/5
* تم تسميته كعضو في اللجنة المالية من خالل إعادة تشكيل اللجنة بموجب جلسة مجلس اإلدارة رقم  2019/6المنعقدة بتاريخ
.2019/5/5
** تم تسمية االستاذة ريم يحيى ابزاخ ممث ً
ال للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي بدالً من السيد سعيد عبداهلل شنان
اعتبارًا من تاريخ  ،2019/7/10وتم تسميتها عضوًا في اللجنة المالية بدالً من السيد سعيد شنان بموجب جلسة مجلس
اإلدارة رقم  2019/7كما وتم الغاء عضويتها بموجب جلسة مجلس اإلدارة رقم .2019/8
*** انتهت عضويته من اللجنة المالية بإنتهاء المدة القانونية لمجلس اإلدارة بتاريخ .2019/04/27
**** انتهت عضويته من اللجنة المالية بتاريخ  2019/7/10حيث تم تسمية االستاذة ريم يحيى ابزاخ ممث ً
ال للمؤسسة العامة
للضمان االجتماعي بدالً من السيد سعيد عبداهلل شنان اعتبارًا من تاريخ .2019/7/10
لجنة الترشيحات والمكافآت
المنصب
اسم العضو
الرقم
رئيس اللجنة
المهندس عالء عارف البطاينة*
1
نائب رئيس اللجنة
السيد وليد يعقوب النجار
2
عضو
الدكتور سامر ابراهيم المفلح
3
رئيس اللجنة سابقًا
المهندس شكيب عبداللطيف عودة اهلل*
4
رئيس اللجنة سابقًا
المهندس عمر أشرف الكردي **
5
نائب رئيس اللجنة سابقًا
الدكتور نبيه أحمد سالمة ***
٦
 انتهت عضوية أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بإنتهاء المدة القانونية لمجلس اإلدارة بتاريخ  ،2019/04/27وتم إعادةانتخابهم بموجب اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ،2019/4/27وتم إعادة تشكيل اللجنة بموجب جلسة مجلس
اإلدارة رقم  2019/6المنعقدة بتاريخ .2019/5/5
* تم تسمية المهندس عالء عارف البطاينة رئيسًا للجنة الترشيحات والمكافأت بدالً من المهندس شكيب عبد اللطيف عودة
اهلل بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم  86المتخذ في جلسته رقم .2019/9
** استقال بتاريخ .2019/4/9
*** انتهت عضويته من لجنة الترشيحات والمكافأت بإنتهاء المدة القانونية لمجلس اإلدارة بتاريخ .2019/04/27
لجنة الرقابة والتدقيق الداخلي
المنصب
اسم العضو
الرقم
رئيس اللجنة
المهندس شكيب عبداللطيف عودة اهلل*
1
نائب الرئيس
السيد أحمد عدنان الخضري
2
عضو
السيد إبراهيم احمد أبو ديه
3
رئيس اللجنة سابقًا
المهندس عالء عارف البطاينة*
4
رئيس اللجنة سابقًا
السيد بسام رشاد سنقرط **
5
نائب الرئيس سابقًا
السيد محمد ماجد عــالن **
6
 انتهت عضوية أعضاء لجنة الرقابة والتدقيق الداخلي بإنتهاء المدة القانونية لمجلس اإلدارة بتاريخ  ،2019/04/27وتم إعادةانتخابهم بموجب اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ،2019/4/27وتم إعادة تشكيل اللجنة بموجب جلسة مجلس اإلدارة رقم 2019/6
المنعقدة بتاريخ .2019/5/5
 قامت لجنة الرقابة والتدقيق الداخلي باإلجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي (شركة ديلويت آند توش) أربع مرات خالل عام .2019* تم تسمية المهندس شكيب عبداللطيف عودة اهلل رئيسًا للجنة الرقابة والتدقيق الداخلي بدالً من المهندس عالء عارف
البطاينة بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم  86المتخذ في جلسته رقم .2019/9
** انتهت عضويته من لجنة الرقابة التدقيق الداخلي بإنتهاء المدة القانونية لمجلس اإلدارة بتاريخ .2019/04/27
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التقريرالسنوي

المستندات المؤيدة

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

ذكر أسماء رئيس وأعضاء كل لجنة من اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة .

3

لجنة الحوكمة
اسم العضو

الرقم

المنصب

رئيس اللجنة
نائب الرئيس
عضو
عضو

السيد جمال محمد فريز
1
السيد بسام رشاد سنقرط
2
المهندس خير عبداهلل أبو صعيليك
3
األستاذة ريم يحيى ابزاخ*
4
 تم تشكيل لجنة الحوكمة بتاريخ  2019/5/5بموجب جلسة مجلس اإلدارة رقم .2019/6* تم تسمية االستاذة ريم يحيى ابزاخ ممث ً
ال للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي بدالً من السيد سعيد عبداهلل شنان اعتبارًا
من تاريخ  ،2019/7/10وتم تسميتها عضوًا في لجنة الحوكمة بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم  76المتخذ في جلسته المنعقدة
رقم .2019/8

لجنة إدارة المخاطر
الرقم
1
2
3

اسم العضو
المهندس عبدالرحيم فتحي البقاعي
السيد جمال محمد فريز
المهندس عبدالكريم حسين عالوين

المنصب
رئيس اللجنة
نائب الرئيس
عضو

 تم تشكيل لجنة إدارة المخاطر بتاريخ  2019/5/5بموجب جلسة مجلس اإلدارة رقم .2019/6اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

٤

المستندات المؤيدة

ذكر أسماء رئيس وأعضاء كل لجنة من اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة .
إدارة المخاطر
بيان يوضح االجراءات التي طبقها مجلس اإلدارة لمراجعة فاعلية نظام الرقابة والتدقيق
الداخلي ،على سبيل المثال التقارير الواردة من اإلدارة حول ذلك النظام .
 .1مطبقة عن طريق تقارير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي الموجهة للجنة الرقابة
والتدقيق الداخلي المنبثقة عن مجلس اإلدارة .
 .2يتم إعداد وتقديم نموذج تقييم نظام الرقابة الداخلية في الشركة سنويا وفق مفهوم

1

2

3
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 cosoورفعه للجنة الرقابة والتدقيق الداخلي .
 .3تم تكليف اإلدارة التنفيذية للعمل على وضع خطة لتطوير نظام الرقابة والتدقيق
الداخلي في الشركة .
بيان يوضح دور لجنة الرقابة و التدقيق الداخلي واللجان األخرى المعنية ووحدة الرقابة و
التدقيق الداخلي ،لتقييم نظام الرقابة الداخلية بشكل سنوي .
يتم إعداد وتقديم نموذج تقييم نظام الرقابة والتدقيق الداخلي في الشركة سنويا وفق

مفهوم coso
بيان يوضح اإلجراءات الضرورية التي تم أو يتم اتخاذها لمعالجة أي إخفاقات أو مواطن ضعف
يتم اكتشافها في نظام الرقابة والتدقيق الداخلي.
 .1السير بتطبيق المبادئ المنصوص عليها في تعليمات حوكمة الشركات المساهمة
المدرجة في بورصة عمان.
 .2تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي على أعمال دوائر الشركة
المختلفة.
.3تنفيذ التوصيات الواردة في لجان التحقيق للحيلولة دون تكرار األخطاء والتجاوزات
المرتكبة.
.٤الخطاب الموجه من شركة التدقيق الخارجية إلى مجلس اإلدارة بخصوص األخطاء التي تم
اكتشافها أثناء عملية التدقيق.

التقريرالسنوي

2019

نموذج تقييم نظام الرقابة
والتدقيق الداخلي في الشركة
السنوي وفق مفهوم .coso

خطاب مجلس اإلدارة الصادر
عن المدقق الخارجي

ثانيا :بطاقة تقييم أداء حوكمة الشركات
ً
المنهجية:
• تتم بموافقة «لجنة الرقابة و التدقيق الداخلي المنبثقة عن مجلس اإلدارة».
• تم وضع عالمة « »Xفي واحدة من الخانات الواردة تحت بند اإلجابات.
اإلجابات
المعايير

نعم

إلى حد ما

ال

التعليقات

 .1االلتزام بمبادئ حوكمة الشركات

1-1

هل أقرت الشركة مبادئ مكتوبة لحوكمة الشركة خاصة بها بما يتفق مع
الممارسات الوطنية مثل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في
بورصة عمان و/أو الممارسات الدولية  ،وهل قيمت عملية تنفيذها بصورة
سنوية ؟

X

2-1

هل يسهل على جميع أصحاب المصالح االطالع على هذه المبادئ (ان وجدت) ؟

X

٣-1

هل تفصح الشركة عن امتثالها لدليل قواعد حوكمة الشركات المدرجة في
بورصة عمان وهل تعرض الشركة حاالت االنحراف عن هذه المعايير في تقاريرها
السنوية /تقرير االمتثال لحوكمة الشركات؟

X

٤-1

هل ناقش مجلس االدارة في اجتماعاته تطبيق الشركة لمبادئ حوكمة الشركات ؟

X

قرر مجلس االدارة بجلسته
رقم ( )2015/5تاريخ 2015/3/23
تطبيق قواعد حوكمة الشركات
المساهمة المدرجة في بورصة
عمان كما اقر مجلس اإلدارة
سياسة تنظيم تعارض المصالح
العضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية والموظفين وسياسة
افصاح وسياسة توزيع األرباح.

 .2حقوق المساهمين والعالقات مع أصحاب المصالح

1-2

هل يتم إخطار المساهمين و /أو وكالؤهم بموعد انعقاد اجتماعات الهيئة
العامة وبنود جدول األعمال قبل االجتماع بفترة كافية (عن طريق اليد أو
يوما على
البريد العادي والبريد اإللكتروني قبل موعد انعقاد االجتماع بـ ً 21
األقل ونشر االعالن عن موعد االجتماع مرتين على األقل في ثالث صحف محلية
وعلى الموقع اإللكتروني للشركة) ؟

X

٢-٢

هل يتم اإلفصاح واإلعالن عن المعلومات الخاصة بتضارب المصالح المتعلق
بتعيين أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا والصفقات مع أصحاب المصالح؟

X

3-2

هل يحصل المساهمون على الفرصة الجيدة من حيث الوقت والمعلومات
ذات العالقة التي تمكنهم من دراسة القرارات الهامة التي قد تؤثر تأثيرًا
كبيرًا على وضع األصول أو االلتزامات الخاصة بالشركة (مثل :االندماج او
التصفية ،بيع الشركة او تملك شركات أخرى كليًا ،بيع جزء او كامل أصول
الشركة بما يؤثر على أهدافها وغاياتها) ؟

X

يتم ارسال الدعوات في البريد
العادي وفي حال عدم توفر
عنوان بريدي تسلم باليد وقبل
 21يوم وينشر اإلعالن مرتين
على األقل في  3صحف محلية
وعلى التلفاز وعلى الوسائل
المرئية والمسموعة وعلى
وسائل التواصل االجتماعي
وعلى الموقع االلكتروني
للشركة.
يتم تعبئة نموذج اشهار الذمة
من قبل أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة العليا  ،وال يوجد في
الوقت الحالي تضارب مصالح،
وقرر مجلس االدارة بجلسته رقم
( )2015/5تاريخ  2015/3/23تكليف
اإلدارة العليا بإعداد سياسة
مكتوبة وواضحة للتعامل مع
حاالت تضارب المصالح وهنالك
سياسة تنظيم تعارض مصالح
مقرة من مجلس إدارة الشركة
ونماذج خاصة بذلك ويتم
اإلفصاح وفقًا لتعليمات الحوكمة
وهيئة االوارق المالية

يتم ذلك خالل اجتماعات الهيئة
العامة .
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التقريرالسنوي

اإلجابات
المعايير

نعم

إلى حد ما

ال

التعليقات

 .2حقوق المساهمين والعالقات مع أصحاب المصالح
4-2

هل لدى الشركة سياسة توزيع أرباح مكتوبة ومقرة ؟

X

5-2

هل يستند انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة إلى عملية ترشيح محددة وشفافة؟
(مثل إرسال نبذة تعريفية عن المرشحين لعضوية المجلس مع الدعوة الجتماع
الهيئة العامة) .

X

6-2

هل يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عن طريق التصويت التراكمي وبطريقة سرية
؟

X

٧-٢

هــل ينــص النظــام األساســي للشــركة علــى أحــكام خاصــة لتمثيــل مســاهمي
األقليــة فــي مجلــس اإلدارة ؟

٨-٢

هــل أقــرت الشــركة وأفصحــت عــن لوائــح وإجــراءات داخليــة مكتوبــة بشــأن
سياســات التعامــل مــع حــاالت تضــارب المصالــح واســتغالل المعلومــات الداخلية
فــي التــداول علــى أســهم الشــركة ؟

٩-٢

١٠-٢

هــل أقــرت الشــركة سياســة واضحــة للجــوء إلــى التحكيــم وتكــون متاحــة
للمســاهمين التخــاذ هــذا االجــراء ضمــن االجــراءات القانونيــة ضــد مجلــس
اإلدارة أو أي مــن أعضائــه للمطالبــة بتعويــض عــن أضــرار نجمــت عــن انتهــاك
التشــريعات بالقــوة أو انتهــاك عقــد تأســيس الشــركة أو ارتــكاب خطــأ أو إهمال
فــي إدارة الشــركة أو إفشــاء أســرارها ؟
هــل تعتمــد الشــركة سياســة منــح المســاهمين أولويــة االكتتــاب عنــد إصــدار
أســهم جديــدة ؟

X

X

X

١١-٢

هــل تفصــح الشــركة عــن المعلومــات الخاصــة بالصفقــات المبرمــة بينهــا وبيــن
اإلدارة العليــا /مجلــس إدارة الشــركة (أي الصفقــات المبرمــة مــع األطــراف ذات
العالقــة) ؟

١٢-٢

هــل ُيخطــر المســاهمون مســبقًا بكافــة صفقــات العمــل المهمــة والمخاطــر
والقضايــا التــي قــد تؤثــر علــى عمليــات الشــركة ؟

X

13-٢

هــل لــدى الشــركة آليــة لتلقــي شــكاوى واقتراحــات المســاهمين ،بمــا فــي ذلــك
الشــكاوى واالقتراحــات المرتبطــة بــإدراج بنود معينــة على جدول أعمــال اجتماع
الهيئــة العامــة وذلــك بطريقــة تضمــن دراســتها واتخــاذ اإلجــراء المناســب
بشــأنها خــال فتــرة زمنيــة معينــة ؟

X

14-٢

هل لدى الشركة سياسة مكتوبة لتنظيم العالقات مع أصحاب المصالح ؟

X

١٥-٢

هــل يتــاح لجميــع أصحــاب المصالــح بمــا فــي ذلــك الموظفــون والجهــات الممثلة
لهــم قنــوات اتصــال واضحــة مــع مجلــس اإلدارة؟

X
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قرر مجلس االدارة بجلسته رقم
( )2015/5تاريخ  2015/3/23تكليف
اإلدارة العليا بإعداد سياسة
مكتوبة وواضحة للتعامل مع
حاالت تضارب المصالح وهناك
سياسة تعارض مصالح العضاء
المجلس واإلدارة التنفيذية
والموظفين مقرة من قبل
مجلس اإلدارة .

X

X

التقريرالسنوي

يوجد سياسة توزيع أرباح مقرة
من مجلس إدارة الشركة .
اإللتزام بما ورد بقانون الشركات
وتعليمات هيئة األوراق المالية
وعلى سبيل المثال دعوة اجتماع
الهيئة العامة المنعقد بتاريخ
.2019/4/27
اجتماعات الهيئة العامة وعلى
سبيل المثال دعوة اجتماع
الهيئة العامة المنعقد بتاريخ
2019/4/27

في حال وجود صفقات يتم
اإلفصاح عنها  ،ويتم توقيع
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
العليا على نموذج بهذا
الخصوص والشركة ملتزمة
بقانون الشركات وتعليمات
اإلفصاح الصادرة عن هيئة
األوراق المالية وتعليمات
الحوكمة.
يتم اخطار المساهمين بذلك
من خالل القوائم المالية
والتقارير السنوية واالفصاحات
وفقًا لتعليمات اإلفصاح الصادرة
عن هيئة األوراق المالية
وتعليمات الحوكمة وهناك
سياسة افصاح عن المعلومات
مقرة من قبل مجلس اإلدارة .
هناك صندوق شكاوي في قسم
المساهمين وهناك تواصل
مع جميع المساهمين بشتى
الوسائل الممكنة.
نظام اللوازم واألشغال وهناك
سياسة تعارض مصالح العضاء
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
والموظفين مقرة من قبل
مجلس اإلدارة .

اإلجابات
المعايير

نعم

إلى حد ما

التعليقات

ال

 .3اإلفصاح وشفافية المعلومات
قرر مجلس االدارة بجلسته رقم
( )2015/5تاريخ  2015/3/23تكليف
اإلدارة العليا بإعداد اإلجراءات
الالزمة لعمل سياسة مكتوبة
ومعتمدة من قبل مجلس اإلدارة
تبين الطريقة التي تنظم بها
عملية اإلفصاح عن المعلومات
ومتابعة تنفيذ هذه السياسة
ً
وفقا لمتطلبات السلطات
الرقابية والتشريعات النافذة
وهنالك سياسة افصاح مقرة من
قبل مجلس اإلدارة .

١-٣

هــل لــدى الشــركة إجــراءات عمــل وسياســة مكتوبــة معتمــدة من قبــل مجلس
اإلدارة تبيــن الطريقــة التــي تنظــم بهــا عمليــة اإلفصــاح عــن المعلومــات
ً
وفقــا لمتطلبــات الســلطات الرقابيــة
ومتابعــة تنفيــذ هــذه السياســة
والتشــريعات النافــذة ؟

X

٢-٣

هــل تفصــح الشــركة عــن قوائمهــا الماليــة وتقاريــر المدققيــن الخارجييــن فــي
مواعيدهــا المحــددة فــي التشــريعات ؟

X

ملتزمة

٣-٣

هــل تفصــح الشــركة عــن سياســة توزيــع األربــاح المقــرة مــن قبــل الشــركة (إن
وجــدت)؟ وهــل تلتــزم الشــركة بهــذه السياســة ؟

X

قرر مجلس االدارة بجلسته رقم
( )2015/5تاريخ  2015/3/23تكليف
اللجنة المالية لدراسة ووضع
سياسة توزيع أرباح مكتوبة ،
وهنالك سياسة لتوزيع األرباح
مقرة من مجلس اإلدارة وتفصح
الشركة عن االلية المقترحة
لتوزيع األرباح وفقًا لتعليمات
اإلفصاح الصادرة عن هيئة
األوراق المالية ووفقًا لقانون
الشركات .

٤-٣

هــل تفصــح الشــركة عــن المعلومــات المرتبطــة بخطــط التطويــر وأهــداف
الشــركة والمخاطــر والمعلومــات المســتقبلية التــي قــد تؤثــر علــى العمــل ؟

X

التقرير السنوي والقوائم المالية
والخطة المستقبلية للشركة .

٥-٣

هــل تفصــح الشــركة فــي تقريرهــا الســنوي عــن عــدد اجتماعــات مجلــس اإلدارة
ونســبة الحضــور لــكل عضــو فــي تلــك االجتماعــات؟

X

٦-٣

هــل تفصــح الشــركة للهيئــة العامــة عــن أنشــطة اللجــان المنبثقــة عــن
مجلــس االدارة ؟

X

٧-٣

هــل تفصــح الشــركة بطريقــة شــفافة وفــي الموعــد المناســب عــن األحــداث
والصفقــات المهمــة والمخاطــر الجســيمة والمعلومــات الجوهريــة الخاصــة
بعمليــات الشــركة ؟

X

٨-٣

هــل تفصــح الشــركة عــن المعلومــات الخاصــة بمدققيهــا الخارجييــن وعــن أهــم
بنــود وشــروط التعامــل معهــم ؟

X

٩-٣

هــل تفصــح الشــركة عــن المعلومات الرئيســية المتعلقــة بحوكمة الشــركات بما
فــي ذلــك مــدى امتثالهــا لدليــل قواعــد حوكمــة الشــركات المســاهمة المدرجــة
فــي بورصــة عمــان ،ومنهــا علــى ســبيل المثــال :تشــكيل مجلــس اإلدارة وطريقــة
ترشــيح األعضــاء وتحديــد مكافآتهــم واللجــان الرئيســية المنبثقــة عــن مجلــس
اإلدارة وحضــور األعضــاء واســتقالل مجلــس اإلدارة والمعلومــات الخاصــة باألعضــاء
وغيــر ذلــك ؟

X

التقرير السنوي.

١٠-٣

هــل تفصــح الشــركة عــن سياســتها الخاصــة بالمســؤولية االجتماعيــة اتجــاه
المجتمــع المحلــي والبيئــة ؟

X

التقرير السنوي.

١١-٣

هل تستخدم الشركة موقعها اإللكتروني لنشر المعلومات السابقة ذكرها ؟

X

قرر مجلس االدارة بجلسته رقم
( )2015/5تاريخ  2015/3/23تكليف
اإلدارة العليا باإليعاز لوحدة
أنظمة المعلومات بإعادة هيكلة
موقع الشركة اإللكتروني
وتفعيله وهو مفعل ومطبق
حاليًا .
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اإلجابات
المعايير

نعم

إلى حد ما

ال

التعليقات
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١-٤

عضوا؟
هل يتراوح عدد أعضاء مجلس اإلدارة بين  5إلى 13
ً

X

٢-٤

هــل يوجــد نظام أساســي يخضع للمراجعة الســنوية ويحــدد أدوار ومســؤوليات
كل عضــو فــي مجلــس اإلدارة واإلدارة العليا؟

X

يوجد نظام أساسي ولكنه ال
يخضع للمراجعة السنوية .

٣-٤

هــل ُيطلــب مــن اإلدارة العليــا وأعضــاء مجلــس اإلدارة إخطــار مجلــس اإلدارة بــأي
حالــة تضــارب مصالــح؟

X

هنالك سياسة تعارض مصالح
مقرة من مجلس اإلدارة ونماذج
خاصة بذلك

٤-٤

هــل تُحــدد مكافــآت اإلدارة العليــا وأعضــاء مجلــس اإلدارة ً
وفقا لمبــادئ وإجراءات
مكتوبــة ومعلــن عنها وتتســم بالوضوح والشــفافية؟

X

يوجد مكافآت ألعضاء مجلس
اإلدارة وفقا ألحكام قانون
الشركات ويفصح عنها بالتقرير
السنوي.

٥-٤

هــل لــدى الشــركة سياســية مكتوبــة تمنــع أعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي
الشــركة مــن تــداول األســهم قبــل وبعــد األحــداث المهمــة واصــدار البيانــات
الماليــة  ،وهــل ُيبلِ ــغ كل شــخص مــن أشــخاص اإلدارة وأعضــاء مجلــس اإلدارة
الشــركة بالتغيــرات التــي تطــرأ علــى ملكياتهــم فــي الشــركة وبمــا ال يتجــاوز
تاريــخ الصفقــة بـــ  24ســاعة؟

X

٦-٤

هــل تــزود اإلدارة العليــا مجلــس اإلدارة بمعلومــات دوريــة وتفصيليــة وفــي
الموعــد المناســب عــن األحــداث التــي يمكــن أن تؤثــر بشــكل كبيــر علــى نجــاح
عمليــات الشــركة و /أو الوضــع المالــي للشــركة والقوائــم الماليــة بشــكل ربعــي
وتقاريــر مدقــق الحســابات؟

X

٧-٤

هل يشكل األعضاء المستقلون ثلث مجلس اإلدارة على األقل؟

X

٨-٤

هل ُيقر مجلس اإلدارة خطة عمل سنوية خاصة بعمل المجلس؟

X

٩-٤

هــل توجــد بمجلــس اإلدارة لجــان رئيســية مثــل التدقيــق والترشــيحات
والمكافــات؟

X

١٠-٤

هــل تتألــف اللجــان الســابق ذكرهــا (لجنــة التدقيــق ،لجنــة الترشــيحات
والمكافـاَت) مــن ثالثــة أعضــاء غيــر تنفيذييــن بمجلــس اإلدارة علــى األقــل  ،إثنــان
منهــم علــى األقــل مــن األعضــاء المســتقلين علــى أن يــرأس أحدهمــا اللجنــة؟

X

11-٤

هــل يتمتــع أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه بمجموعــة المهــارات
المناســبة واإلســتقالل الــازم باإلضافــة إلــى الخبــرة اإلداريــة والمعرفــة باللوائــح
ذات الصلــة وفهــم أدوار ومســؤوليات مجلــس اإلدارة؟

X

12-٤

هل يناقش مجلس اإلدارة استراتيجية المخاطر للشركة وكيفية الحد منها؟

X
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قرر مجلس االدارة بجلسته رقم
( )2015/5تاريخ  2015/3/23تكليف
اإلدارة العليا بإعداد مدونة
سلوك ألعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة العليا وموظفي الشركة
بهذا الخصوص وهناك سياسة
تعارض المصالح المقرة من قبل
مجلس اإلدارة .

قرر مجلس االدارة بجلسته رقم
( )2015/5تاريخ  2015/3/23تكليف
سكرتير مجلس اإلدارة بإعداد
خطة عمل سنوية خاصة بعمل
المجلس العتمادها من المجلس
وقد تم اعداد هذه الخطة .

قرر مجلس االدارة بجلسته رقم
( )2015/5تاريخ  2015/3/23تأجيل
إعادة تشكيل لجنة الرقابة
والتدقيق الداخلي بحيث يكون
عضوين منها مستقلين وأحد
أعضائها على األقل يتمتع بخبرة
عملية في مجالي المحاسبة أو
المالية ويحمل شهادة جامعية
أو مهنية في المحاسبة أو
المالية أو المجاالت ذات الصلة
إلى ما بعد الهيئة العامة
للشركة وانتخاب مجلس ادارة
جديد وبالتالي اعادة تشكيل
اللجان بتاريخ . 2019/5/5

قــرر مجلــس االدارة بجلســته رقــم
( )2015/5تاريــخ  2015/3/23تكليــف
اإلدارة العليــا بإعــداد اســتراتيجية
المخاطــر للشــركة وكيفيــة الحــد
منهــا لمناقشــتها فــي مجلــس
اإلدارة وتفصــح عنهــا بالتقريــر
الســنوي كمــا تــم تشــكيل لجنــة
إدارة المخاطــر بتاريــخ .2019/5/5

اإلجابات
المعايير

نعم

إلى حد ما

ال

التعليقات

 .4دور ومسؤوليات مجلس اإلدارة واالدارة العليا
من خالل قانون الشركات وأنظمة
الشركة والسياسات المقرة.

13-٤

هل يعمل مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وفق اختصاصات محددة بشكل واضح
وبموجب سياسة مكتوبة؟

X

14-٤

هل تنفذ لجان التدقيق والترشيحات والمكافات مسؤولياتها وأدوارها الموكلة إليها؟

X

15-٤

هــل يقــوم مجلــس اإلدارة بتقييــم كل شــخص مــن أشــخاص اإلدارة العليــا بمــا فــي ذلــك
طريقــة اإلدارة ومســتوى مســاهمته فــي تنفيــذ االســتراتيجيات والسياســات والخطــط
واإلجــراءات المعمــول بهــا وذلــك بموجــب آليــة تقييــم فعالــة؟

X

16-٤

هــل رئيــس مجلــس اإلدارة ال يشــغل منصــب تنفيــذي بالشــركة ،وال يتقاضــى راتــب مــن
الشــركة ؟

X

رئيس المجلس يتقاضى مكافأة
شهرية مقابل تفرغ جزئي وال يشغل
منصب تنفيذي وفقًا لقانون الشركات.

17-٤

هل لدى مجلس االدارة سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حاالت تضارب المصالح؟

X

اقر مجلس اإلدارة سياسة تعارض
المصالح العضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية
والموظفين

 .5إدارة ومراقبة المخاطر
1-5

هل لدى الشركة سياسة تفويض واضحة لتحديد الموظفين المفوضين وحدود السلطات
المسندة إليهم؟

2-5

هل تم انشاء دوائر في الشركة للتدقيق الداخلي واالمتثال تضمن االمتثال للقوانين
واللوائح النافذة ومتطلبات المؤسسات الرقابية والسلطات المشرفة والسياسات والخطط
واإلجراءات التي يضعها مجلس اإلدارة؟

3-5

هــل تتألــف لجنــة التدقيــق مــن أعضــاء لديهــم المعرفــة والخبــرة فــي مجــال الماليــة
والمحاســبة علــى أن يتمتــع أحــد األعضــاء علــى األقــل بخبــرة عمليــة فــي مجالــي المحاســبة
أو الماليــة ويحمــل شــهادة جامعيــة أو مهنيــة فــي المحاســبة أو الماليــة أو المجــاالت ذات
الصلــة؟

X

4-5

هــل تضــع الشــركة تحــت تصــرف لجنــة التدقيــق كافــة التســهيالت التــي تحتاجهــا ألداء
مســؤولياتها بمــا فــي ذلــك صالحيــة االســتعانة بخبيــر خارجــي عنــد الضــرورة؟

X

ليس لديها صالحية االستعانة
بخبير خارجي اال بعد تحصيل موافقة
مجلس اإلدارة وتستعين بمدقق
الحسابات الخارجي المنتخب من قبل
الهيئة العامة للمساهمين حيث
تقوم لجنة الرقابة والتدقيق الداخلي
باإلجتماع مع مدقق الحسابات
الخارجي كحد أدنى ( )٤مرات سنويًا .

5-5

هــل تســتطيع لجنــة التدقيــق وفــق التســهيالت المتاحــة لهــا التحقــق مــن عــدم وجــود
تضــارب مصالــح بســبب صفقات الشــركة أو اتصاالتها أو مشــاريعها مــع األطــراف ذات الصلة؟

X

من خالل وحدة الرقابة والتدقيق
الداخلي .

6-5

هــل تجتمــع لجنــة التدقيــق مــع المدقــق الخارجــي مــرة واحــدة ســنويًا علــى األقــل بــدون
حضــور اإلدارة التنفيذيــة أو مــن يمثلهــا؟

X

اجتمعت اربع مرات خالل عام .2019

7-5

هــل تتمتــع أعمــال التدقيــق الداخلــي باالســتقالل وهــل يتبــع التدقيــق الداخلــي لجنــة
التدقيــق المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة تبعيــة فنيــة مباشــرة؟

X

8-5

هل يحضر المدقق الخارجي جميع اجتماعات المساهمين التي تناقش القوائم المالية؟

X

9-5

هــل تغيــر الشــركة المدققيــن الخارجييــن بصفــة دوريــة لضمان اســتقاللهم ً
وفقــا للقوانين
واللوائــح وهــل لــدى الشــركة معاييــر توجيهية مكتوبة للتعامــل مع المدققيــن الخارجيين
فــي مســائل ال تتعلــق بالتدقيق؟

10-5

ً
واضحــا ومحدثــة بشــأن المــوارد
توثيقــا
هــل لــدى الشــركة سياســات مكتوبــة وموثقــة
ً
البشــرية وتكنولوجيــا المعلومــات واإلدارة الماليــة؟

11-5

هــل لــدى الشــركة سياســات مكتوبــة واجــراءات عمــل واضحــة للرقابــة الداخليــة وإدارة
المخاطــر وهــل تراجــع الشــركة وتختبــر فاعليــة هــذه السياســات واالجراءات بشــكل ســنوي؟

12-5

كاف مــن الموظفيــن يتمتعــون
هــل توجــد بالشــركة دائــرة لــإدارة الماليــة بهــا عــدد ٍ
بالمهــارات المهنيــة ويمارســون مهامهــم مــن خالل نظــم وعمليات لــإدارة الماليــة الحديثة
لضمــان ســامة الرقابــة؟

X

X

X

قرر مجلس االدارة بجلسته رقم
( )2015/5تاريخ  2015/3/23تعيين
موظف لمتابعة مدى االمتثال
للقوانين واللوائح النافذة ومتطلبات
المؤسسات الرقابية والسلطات
المشرفة والسياسات والخطط
واإلجراءات التي يضعها مجلس
اإلدارة .

يتم تغيير الشريك المسؤول لدى
المدقق الخارجي حيث يتم انتخابه
من قبل الهيئة العامة ويتم االلتزام
بقانون الشركات وتعليمات الحوكمة
بهذا الخصوص .

X

X

يوجد لدى الشركة سياسات مكتوبة
واجراءات عمل واضحة للرقابة
الداخلية  ،أما إدارة المخاطر فقد تم
تشكيل لجنة الدارة المخاطر منبثقة
عن مجلس اإلدارة بتاريخ 2019/5/5كما
تم استحداث دائرة تعنى بادراة
المخاطر بالشركة

X

65 2019

التقريرالسنوي

			
نموذج لجنة التدقيق بشأن حوكمة الشركات
إسم الشركة :مصفاة البترول األردنية المساهمة العامة المحدودة
فحصــت لجنــة التدقيــق االمتثــال لشــروط حوكمــة الشــركات علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي دليــل قواعــد حوكمــة
الشــركات المســاهمة المدرجــة فــي بورصــة عمــان وبطاقــة تقييــم االداء المتــوازن لحوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة
المدرجــة فــي بورصــة عمــان الصــادرة عــن هيئــة االوراق الماليــة عــن الســنة المنتهيــة فــي .2019/12/31
يتحمــل مجلــس اإلدارة مســؤولية االمتثــال لشــروط دليــل حوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان  ،واقتصر
الفحــص الــذي أجرينــاه علــى إجــراءات وتنفيــذ تلــك الشــروط  ،التــي أقرتهــا الشــركة لضمــان االمتثــال لشــروط حوكمــة الشــركات .وال
ـداء للــرأي فــي القوائــم الماليــة للشــركة .
يمثــل هــذا الفحــص مراجعــة وال إبـ ً
وفي رأينا وبناء على أفضل المعلومات المتاحة لدينا ووفقً ا لإليضاحات المقدمة إلينا توصلنا لما يلي :
 .1يوجد امتثال كافي بشروط دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان .
 .2هناك إلتزام بدليل الحوكمة من قبل مجلس اإلدارة والتوجه باستمرار تطبيقه .
نشــهد أن الشــركة وفقــً للمعلومــات المتاحــة لدينــا قــد امتثلــت لقواعــد حوكمــة الشــركات كمــا وردت فــي بطاقــة االداء المتــوازن
لحوكمــة الشــركات وعلــى النحــو المنصــوص عليــه أعــاه .
أيضــا أن هــذا االمتثــال ال يمثــل ضمانــة الســتمرار الشــركة فــي المســتقبل وال للكفــاءة أو الفاعليــة التــي أدارت بهــا اإلدارة شــؤون
ونقــر ً
الشركة .
أسماء وتوقيعات لجنة التدقيق عن مجلس اإلدارة:
اإلســـــم

عضو

إبراهيم أحمد ابو دية

التوقيع

التاريخ .2020/5/20 :
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نائب رئيس لجنة الرقابة والتدقيق الداخلي

أحمد عدنان الخضري

رئيس لجنة الرقابة والتدقيق الداخلي

م .شكيب عبد اللطيف عودة اهلل

ثالثًا :تقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٩
( )1المقدمة:
بــدأت شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة االمتثــال لتعليمــات حوكمــة الشــركات المســاهمة المدرجــة فــي بورصــة عمــان اعتبــارًا مــن
عــام  2015بموجــب قــرار مجلــس اإلدارة بجلســته رقــم ( )2015/5تاريــخ  2015/3/23العتبارهــا مــن عناصــر نجــاح الشــركات فــي تطويــر
أدائهــا ،علمــً أن هــذه التعليمــات أصبحــت إلزاميــة بموجــب قــرار مجلــس مفوضــي هيئــة األوراق الماليــة رقــم ( )2017/146اعتبــارًا مــن
تاريــخ . 2017/5/22
وفــي ضــوء التطــورات التــي طــرأت علــى االقتصــاد الوطنــي بكافــة مســتوياته وبالتــوازي مــع جهــود هيئــة األوراق الماليــة لوضــع
نظــام رقابــي وتنظيمــي علــى أداء الشــركات المســاهمة بمــا ينعكــس إيجابــً علــى الســوق المالــي  ،وتنفيــذًا لتعليمــات حوكمــة
الشــركات تــم تخصيــص هــذا الجــزء مــن التقريــر الســنوي الرابــع والســتين لشــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة ليحتــوي علــى مــا
يختــص بمهــام مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه وهــي لجنــة العطــاءات المركزيــة واللجنــة الماليــة ولجنــة الترشــيحات
والمكافــآت ولجنــة الرقابــة والتدقيــق الداخلــي ولجنــة الحوكمــة ولجنــة إدارة المخاطــر وعلــى جميــع متطلبــات الحوكمــة الخاصــة
بالشــركات المســاهمة المدرجــة فــي ســوق عمــان المالــي  /هيئــة األوراق الماليــة.
( )٢تشكيل ومهام مجلس اإلدارة وعدد مرات حضور اجتماعات مجلس اإلدارة :
• يتشــكل مجلــس إدارة الشــركة مــن ثالثــة عشــر عضــوًا يتمتعــون جميعهــم بالقــدر الكافــي مــن المؤهــات والمعرفــة والخبــرة
باألمــور اإلداريــة والماليــة والحقــوق والواجبــات  ،ويمثــل المجلــس الحــد األعلــى لعــدد أعضــاء المجلــس إســتنادًا للمــادة رقــم (/32أ)
مــن قانــون الشــركات  ،ليكــون ممثـ ً
ا ألكبــر عــدد مــن المســاهمين  ،ويقــوم أعضــاء المجلــس بانتخــاب رئيــس المجلــس ونائبــه مــن
بينهــم  ،ويقــوم المجلــس بوضــع االســتراتيجيات والسياســات والخطــط واإلجــراءات واألهــداف التــي مــن شــأنها تحقيــق مصلحــة
الشــركة والحفــاظ علــى حقــوق المســاهمين وخدمــة المجتمــع المحلــي  ،واتخــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة لضمــان اإللتــزام بأحــكام
التشــريعات النافــذة.
• جميع أعضاء مجلس االدارة غير تنفيذيين .
• فيمــا يلــي جــدوالً بأســماء أعضــاء مجلــس إدارة شــركة مصفاة البتــرول األردنية الحاليين والمســتقيلين االعتبارييــن والطبيعيين
ومناصبهــم اإلداريــة  ،وعــدد مــرات حضــور كل عضو اجتماعــات المجلس:
بلغ عدد اجتماعات لجنة مجلس اإلدارة ( )١2اجتماعًا خالل العام  ٢٠١٩والجدول التالي يبين عددمرات حضور كل عضو:
المنصب

عدد اإلجتماعات
الواجب حضورها

عدد مرات
الحضور

نسبة
الحضور

رئيس مجلس اإلدارة

12

11

%92

نائب رئيس مجلس اإلدارة

12

9

%75

12

12

%100

7

%58
%100
%67

رقم

اسم العضو

1

السيد وليد مثقال عصفور*

2

المهندس عالء عارف البطاينة**

3

ممثل شركة عبدالرحيم البقاعي وشركاه /
المهندس عبدالرحيم فتحي البقاعي ***

عضو مجلس إدارة

4

السيد بسام رشاد سنقرط ****

عضو مجلس إدارة

12

5

المهندس خير عبداهلل أبو صعيليك ****

عضو مجلس إدارة

12

12

6

السيد احمد عدنان الخضري*****

عضو مجلس إدارة

12

8

7

ممثل صندوق التأمين االجتماعي ألعضاء نقابة المهندسين /المهندس
شكيب عبداللطيف عودة اهلل******

عضو مجلس إدارة

12

12

%100

8

ممثل المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي /
الدكتور سامر ابراهيم المفلح*******

عضو مجلس إدارة

12

11

%92

9

ممثل البنك االسالمي للتنمية -جدة /
جميل علي دراس********

عضو مجلس إدارة

12

7

%58

10

السيد وليد يعقوب النجار*********

عضو مجلس إدارة

8

8

%100

11

السيد إبراهيم احمد أبو ديه*********

عضو مجلس إدارة

8

8

%100

12

السيد جمال محمد فريز*********

عضو مجلس إدارة

8

6

%75

13

ممثل مؤسسة الضمان االجتماعي /
األستاذة ريم يحيى ابزاخ **********

عضو مجلس إدارة

6

5

%83

14

المهندس عمر أشرف الكردي***********

نائب رئيس مجلس اإلدارة
سابقًا

3

3

%100

15

ممثل شركة السماحة للتمويل واالستثمار
/السيد محمد ماجد عــالن************

عضو مجلس إدارة سابقًا

4

4

%100

16

الدكتور نبيه أحمد سالمة************

عضو مجلس إدارة سابقًا

4

3

%75

17

ممثل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي/
السيد سعيد عبداهلل شنان*************

عضو مجلس إدارة سابقًا

4

4

%100

 تم عقد اربع جلسات للفترة من  2019/1/1لغاية تاريخ  2019/04/27وهو تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس اإلدارة السابق وتم عقد ثمان جلسات للفترة من 2019/4/27ولغاية  2019/12/31وهو تاريخ انتخاب المجلس الجديد.
التقريرالسنوي

67 2019

 ان عدم الحضور كان بأعذار رسمية.* انتهت عضويته اعتبارًا من تاريخ  2019/04/27بموجب قانون الشركات ونظام الشركة الداخلي وأعيد انتخابه بموجب اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ
 2019/04/27وتم انتخابه رئيسًا لمجلس اإلدارة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم  45المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ .2019/04/27
** انتهت عضويته اعتبارًا من تاريخ  2019/04/27بموجب قانون الشركات ونظام الشركة الداخلي وأعيد انتخابه بموجب اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ
 2019/04/27وتم انتخابه نائبًا لرئيس مجلس اإلدارة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم  45المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
.2019/04/27
*** انتهت عضويته اعتبارًا من تاريخ  2019/04/27بموجب قانون الشركات ونظام الشركة الداخلي وتم تسميته ممث ً
ال لشركة عبد الرحيم البقاعي وشركاه
اعتبارًا من تاريخ .2019/04/27
**** انتهت عضويته اعتبارًا من تاريخ  2019/04/27بموجب قانون الشركات ونظام الشركة الداخلي وأعيد انتخابه بموجب اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ
.2019/04/27
***** كان ممث ً
ال لغرفة صناعة عمان حتى تاريخ  ، 2019/04/27وأعيد انتخابه بموجب اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ  2019/04/27كعضو مستقل.
****** كان ممث ً
ال لصندوق التأمين االجتماعي ألعضاء نقابة المهندسين حتى تاريخ ، 2019/04/27وأعيد انتخاب الجهة التي يمثلها بموجب اجتماع الهيئة
العامة المنعقد بتاريخ  2019/04/27وتم تسميته بنفس التاريخ من قبل صندوق التأمين االجتماعي ألعضاء نقابة المهندسين.
******* كان ممث ً
ال للمؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي حتى تاريخ  ،2019/04/27وتم تسميته بتاريخ  2019/04/27كممثل للمؤسسة العامة للضمان
االجتماعي.
******** كان ممث ً
ال للبنك اإلسالمي للتنمية  /جدة حتى تاريخ  ، 2019/04/27وتم تسميته بتاريخ  2019/04/27كممثل للبنك اإلسالمي للتنمية  /جدة .
********* تم انتخابه بموجب اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ .2019/4/27
********** تم تسمية االستاذة ريم يحيى ابزاخ ممث ً
ال للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي بدالً من السيد سعيد عبداهلل شنان اعتبارًا من تاريخ .2019/7/10
*********** استقال بتاريخ .2019/4/9
************ انتهت المدة القانونية له اعتبارًا من تاريخ  2019/04/27بموجب قانون الشركات ونظام الشركة الداخلي.
************* كان ممث ً
ال للمؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي حتى تاريخ  ، 2019/04/27وتم تسميته بتاريخ  2019/04/27كممثل للمؤسسة العامة للضمان
االجتماعي ،وتم تسمية االستاذة ريم يحيى ابزاخ ممث ً
ال للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي بدالً من السيد سعيد عبداهلل شنان اعتبارًا من
تاريخ .2019/7/10

( )3عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها عضو مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة األخرى:
رقم

اسم العضو

1

السيد وليد مثقال عصفور*

2

المهندس عالء عارف البطاينة**

المنصب
رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة في شركة
اخرى
 .١شركة التأمين األردنية
 .2الشرق العربي لالستثمارات
المالية

 .1البنك العربي
نائب رئيس مجلس اإلدارة
 .2شركة كهرباء المملكة

3

ممثل شركة عبدالرحيم البقاعي وشركاه /
المهندس عبدالرحيم فتحي البقاعي ***

عضو مجلس إدارة

 ٠١المؤسسة الصحفية (الرأي)
 .2الشركة األردنية لصناعة
األنابيب

4

السيد بسام رشاد سنقرط ****

عضو مجلس إدارة

شركة القدس للتأمين

5

المهندس خير عبداهلل أبو صعيليك ****

عضو مجلس إدارة

الشركة األردنية لصناعة األنابيب

6

السيد احمد عدنان الخضري*****

عضو مجلس إدارة

ال يوجد

7

ممثل صندوق التأمين االجتماعي ألعضاء نقابة المهندسين /المهندس
شكيب عبداللطيف عودة اهلل******

عضو مجلس إدارة

ال يوجد

ممثل المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي /
الدكتور سامر ابراهيم المفلح*******
ممثل البنك االسالمي للتنمية -جدة /
جميل علي دراس********

عضو مجلس إدارة

ال يوجد

عضو مجلس إدارة

ال يوجد

10

السيد وليد يعقوب النجار*********

عضو مجلس إدارة

 .1شركة التنمية لألوراق المالية
 .2بنك االستثمار الفلسطيني

11

السيد إبراهيم احمد أبو ديه*********

عضو مجلس إدارة

12

السيد جمال محمد فريز*********

عضو مجلس إدارة

13

ممثل مؤسسة الضمان االجتماعي /
األستاذة ريم يحيى ابزاخ **********

عضو مجلس إدارة

ال يوجد

14

المهندس عمر أشرف الكردي***********

نائب رئيس مجلس اإلدارة
سابقًا

ال يوجد

8
9
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 .1بنك القدس
 .2شركة السهم الدولي
للوساطة واالستشارات المالية
 .3شركة دبلن لإلسكان
 .1شركة تمكين للتأجير
التمويلي
 .2شركة التسهيالت التجارية

15

ممثل شركة السماحة للتمويل واالستثمار
/السيد محمد ماجد عــالن************

عضو مجلس إدارة سابقًا

ال يوجد

16

الدكتور نبيه أحمد سالمة************

عضو مجلس إدارة سابقًا

البنك اإلسالمي األردني

17

ممثل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي/
السيد سعيد عبداهلل شنان*************

عضو مجلس إدارة سابقًا

ال يوجد

 تم عقد اربع جلسات للفترة من  2019/1/1لغاية تاريخ  2019/04/27وهو تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس اإلدارة السابق وتم عقد ثمان جلسات للفترة من2019/4/27ولغاية  2019/12/31وهو تاريخ انتخاب المجلس الجديد.
 ان عدم الحضور كان بأعذار رسمية.* انتهت عضويته اعتبارًا من تاريخ  2019/04/27بموجب قانون الشركات ونظام الشركة الداخلي وأعيد انتخابه بموجب اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ
 2019/04/27وتم انتخابه رئيسًا لمجلس اإلدارة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم  45المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ . 2019/04/27
** انتهت عضويته اعتبارًا من تاريخ  2019/04/27بموجب قانون الشركات ونظام الشركة الداخلي وأعيد انتخابه بموجب اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ
 2019/04/27وتم انتخابه نائبًا لرئيس مجلس اإلدارة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم  45المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
. 2019/04/27
*** انتهت عضويته اعتبارًا من تاريخ  2019/04/27بموجب قانون الشركات ونظام الشركة الداخلي وتم تسميته ممث ً
ال لشركة عبد الرحيم البقاعي وشركاه
اعتبارًا من تاريخ .2019/04/27
**** انتهت عضويته اعتبارًا من تاريخ  2019/04/27بموجب قانون الشركات ونظام الشركة الداخلي وأعيد انتخابه بموجب اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ
.2019/04/27
***** كان ممث ً
ال لغرفة صناعة عمان حتى تاريخ  ، 2019/04/27وأعيد انتخابه بموجب اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ  2019/04/27كعضو مستقل.
****** كان ممث ً
ال لصندوق التأمين االجتماعي ألعضاء نقابة المهندسين حتى تاريخ ، 2019/04/27وأعيد انتخاب الجهة التي يمثلها بموجب اجتماع الهيئة
العامة المنعقد بتاريخ  2019/04/27وتم تسميته بنفس التاريخ من قبل صندوق التأمين االجتماعي ألعضاء نقابة المهندسين .
******* كان ممث ً
ال للمؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي حتى تاريخ  ، 2019/04/27وتم تسميته بتاريخ  2019/04/27كممثل للمؤسسة العامة للضمان
االجتماعي .
******** كان ممث ً
ال للبنك اإلسالمي للتنمية  /جدة حتى تاريخ  ، 2019/04/27وتم تسميته بتاريخ  2019/04/27كممثل للبنك اإلسالمي للتنمية  /جدة .
********* تم انتخابه بموجب اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ .2019/4/27
********** تم تسمية االستاذة ريم يحيى ابزاخ ممث ً
ال للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي بدالً من السيد سعيد عبداهلل شنان اعتبارًا من تاريخ .2019/7/10
*********** استقال بتاريخ .2019/4/9
************ انتهت المدة القانونية له اعتبارًا من تاريخ  2019/04/27بموجب قانون الشركات ونظام الشركة الداخلي.
************* كان ممث ً
ال للمؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي حتى تاريخ  ، 2019/04/27وتم تسميته بتاريخ  2019/04/27كممثل للمؤسسة العامة للضمان
االجتماعي  ،وتم تسمية االستاذة ريم يحيى ابزاخ ممث ً
ال للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي بدالً من السيد سعيد عبداهلل شنان اعتبارًا
من تاريخ .2019/7/10

( )4اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
يقــوم مجلــس اإلدارة بــأداء مهامــه عــن طريــق اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة  ،والتــي تتكــون مــن أعضــاء المجلــس باإلضافــة
للرئيــس التنفيــذي فــي بعــض اللجــان  ،حيــث تقــوم اللجــان المختلفــة برفــع توصياتهــا إلــى مجلــس اإلدارة التخــاذ القــرار المناســب
بخصوصهــا والمصادقــة علــى محاضــر اجتماعاتهــا  ،وبموجــب األنظمــة المطبقــة بالشــركة  ،كمــا يقــوم المجلــس بتفويــض اإلدارة
العليــا التخــاذ قــرارات حســب الصالحيــات المنصــوص عليهــا باألنظمــة المطبقــة بالشــركة وهــي:
 .1النظام الداخلي للشركة.
 .2نظام اللوازم واألشغال.
 .3النظام المالي.
 .4نظام الموظفين.
 .5نظام ودليل العمل اإلرشادي لوحدة الرقابة والتدقيق.
وفيما يلي جدو ًال باللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وأسماء األعضاء ومناصبهم وعدد مرات حضورهم:
لجنة العطاءات المركزية :عدد اجتماعات لجنة العطاءات المركزية ( )10اجتماعات والجدول التالي يبين عدد مرات الحضور لألعضاء:
الرقم

1
2
3
4
5
6

اسم العضو

السيد وليد مثقال عصفور
المهندس عبدالرحيم فتحي البقاعي
المهندس خير عبداهلل أبو صعيليك
السيد بسام رشاد سنقرط *
السيد أحمد عدنان الخضري*
المهندس عبدالكريم حسين عالوين

المنصب

عدد اإلجتماعات
الواجب حضورها

عدد مرات
الحضور

رئيس اللجنة
نائب الرئيس
عضو
عضو
عضو
عضو

10
10
10
6
4
10

10
9
6
5
4
10

 ان عدم الحضور كان بأعذار رسمية. انتهت عضوية أعضاء لجنة العطاءات المركزية بإنتهاء المدة القانونية لمجلس اإلدارة بتاريخ  ،2019/04/27وتم إعادة انتخابهم بموجب اجتماعالهيئة العامة المنعقد بتاريخ ،2019/4/27وتم إعادة تشكيل اللجنة بموجب جلسة مجلس اإلدارة رقم  2019/6المنعقدة بتاريخ .2019/5/5
* تم تعيين السيد بسام رشاد سنقرط عضوًا بدالً من السيد أحمد عدنان الخضري بتاريخ  2019/5/5بموجب جلسة مجلس اإلدارة رقم .2019/6
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اللجنة المالية :عدد اجتماعات اللجنة المالية ( )6اجتماعات والجدول التالي يبين عدد مرات الحضور لألعضاء
الرقم

1
2
3
4
5
6
7
8

اسم العضو

المهندس عبدالرحيم فتحي البقاعي
المهندس خير عبداهلل أبو صعيليك
السيد بسام رشاد سنقرط *
األستاذة ريم يحيى ابزاخ**
المهندس عالء عارف البطاينة***
السيد أحمد عدنان الخضري***
السيد سعيد عبداهلل شنان****
المهندس عبدالكريم حسين عالوين

المنصب

عدد اإلجتماعات
الواجب حضورها

عدد مرات
الحضور

رئيس اللجنة
نائب الرئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

6
6
3
2
3
3
3
6

6
5
0
2
3
3
3
6

 ان عدم الحضور كان بأعذار رسمية. انتهت عضوية أعضاء اللجنة المالية بإنتهاء المدة القانونية لمجلس اإلدارة بتاريخ  ،2019/04/27وتم إعادة انتخابهم بموجب اجتماع الهيئةالعامة المنعقد بتاريخ ،2019/4/27وتم إعادة تشكيل اللجنة بموجب جلسة مجلس اإلدارة رقم  2019/6المنعقدة بتاريخ .2019/5/5
* تم تسميته كعضو في اللجنة المالية من خالل إعادة تشكيل اللجنة بموجب جلسة مجلس اإلدارة رقم  2019/6المنعقدة بتاريخ .2019/5/5
** تم تسمية االستاذة ريم يحيى ابزاخ ممث ً
ال للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي بدالً من السيد سعيد عبداهلل شنان اعتبارًا من تاريخ
 ، 2019/7/10وتم تسميتها عضوًا في اللجنة المالية بدالً من السيد سعيد شنان بموجب جلسة مجلس اإلدارة رقم  2019/7كما وتم الغاء
عضويتها بموجب جلسة مجلس اإلدارة رقم .2019/8
*** انتهت عضويته من اللجنة المالية بإنتهاء المدة القانونية لمجلس اإلدارة بتاريخ .2019/04/27
**** انتهت عضويته من اللجنة المالية بتاريخ  2019/7/10حيث تم تسمية االستاذة ريم يحيى ابزاخ ممث ً
ال للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي
بدالً من السيد سعيد عبداهلل شنان اعتبارًا من تاريخ .2019/7/10
لجنة الترشيحات والمكافآت :عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت ( )7اجتماعات والجدول التالي يبين عدد مرات الحضور لألعضاء
اسم العضو

الرقم

1

المهندس عالء عارف البطاينة*

2

السيد وليد يعقوب النجار

3

الدكتور سامر ابراهيم المفلح

4

المهندس شكيب عبداللطيف عودة اهلل*

5

المهندس عمر أشرف الكردي **

6

الدكتور نبيه أحمد سالمة ***

المنصب

رئيس اللجنة
نائب رئيس
اللجنة
عضو
رئيس اللجنة
سابقًا
رئيس اللجنة
سابقًا
نائب رئيس
اللجنة سابقًا

عدد اإلجتماعات
الواجب حضورها

عدد مرات
الحضور

4

4

4

4

7

7

3

3

1

1

3

3

 ان عدم الحضور كان بأعذار رسمية. انتهت عضوية أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بإنتهاء المدة القانونية لمجلس اإلدارة بتاريخ  ،2019/04/27وتم إعادة انتخابهم بموجباجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ،2019/4/27وتم إعادة تشكيل اللجنة بموجب جلسة مجلس اإلدارة رقم  2019/6المنعقدة بتاريخ
.2019/5/5
* تم تسمية المهندس عالء عارف البطاينة رئيسًا للجنة الترشيحات والمكافأت بدالً من المهندس شكيب عبد اللطيف عودة اهلل بموجب
قرار مجلس اإلدارة رقم  86المتخذ في جلسته رقم .2019/9
** استقال بتاريخ .2019/4/9
*** انتهت عضويته من لجنة الترشيحات والمكافأت بإنتهاء المدة القانونية لمجلس اإلدارة بتاريخ .2019/04/27
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لجنة الرقابة والتدقيق الداخلي :عدد اجتماعات لجنة الرقابة والتدقيق الداخلي ( )6اجتماعات والجدول التالي يبين عدد مرات الحضور
لألعضاء
اسم العضو

الرقم

1
2
3

المهندس شكيب عبداللطيف عودة اهلل*
السيد أحمد عدنان الخضري
السيد إبراهيم احمد أبو ديه

4

المهندس عالء عارف البطاينة*

5

السيد بسام رشاد سنقرط **

6

السيد محمد ماجد عــالن **

المنصب

رئيس اللجنة
نائب الرئيس
عضو
رئيس اللجنة
سابقًا
رئيس اللجنة
سابقًا
نائب الرئيس
سابقًا

عدد اإلجتماعات
الواجب حضورها

عدد مرات
الحضور

5
3
3

5
2
3

1

0

3

2

3

3

 ان عدم الحضور كان بأعذار رسمية. انتهت عضوية أعضاء لجنة الرقابة والتدقيق الداخلي بإنتهاء المدة القانونية لمجلس اإلدارة بتاريخ  ،2019/04/27وتم إعادة انتخابهمبموجب اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ،2019/4/27وتم إعادة تشكيل اللجنة بموجب جلسة مجلس اإلدارة رقم  2019/6المنعقدة
بتاريخ .2019/5/5
 قامت لجنة الرقابة والتدقيق الداخلي باإلجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي (شركة ديلويت آند توش) أربع مرات خالل عام .2019* تم تسمية المهندس شكيب عبداللطيف عودة اهلل رئيسًا للجنة الرقابة والتدقيق الداخلي بدالً من المهندس عالء عارف البطاينة
بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم  86المتخذ في جلسته رقم .2019/9
** انتهت عضويته من لجنة الرقابة والتدقيق الداخلي بإنتهاء المدة القانونية لمجلس اإلدارة بتاريخ .2019/04/27

لجنة الحوكمة :عدد اجتماعات لجنة الحوكمة ( )1اجتماع والجدول التالي يبين عدد مرات الحضور لألعضاء:
الرقم

1
2
3
4

اسم العضو

السيد جمال محمد فريز
السيد بسام رشاد سنقرط
المهندس خير عبداهلل أبو صعيليك
األستاذة ريم يحيى ابزاخ*

المنصب

عدد اإلجتماعات
الواجب حضورها

عدد مرات
الحضور

رئيس اللجنة
نائب الرئيس
عضو
عضو

1
1
1
1

1
1
0
1

 ان عدم الحضور كان بأعذار رسمية. تم تشكيل لجنة الحوكمة بتاريخ  2019/5/5بموجب جلسة مجلس اإلدارة رقم .2019/6* تم تسمية االستاذة ريم يحيى ابزاخ ممث ً
ال للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي بدالً من السيد سعيد عبداهلل شنان اعتبارًا من
تاريخ  ،2019/7/10وتم تسميتها عضوًا في لجنة الحوكمة بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم  76المتخذ في جلسته رقم
.2019/8
لجنة إدارة المخاطر :عدد اجتماعات لجنة إدارة المخاطر ( )2اجتماع والجدول التالي يبين عدد مرات الحضور لألعضاء:
الرقم

1
2
3

اسم العضو

المهندس عبدالرحيم فتحي البقاعي
السيد جمال محمد فريز
المهندس عبدالكريم حسين عالوين

المنصب

عدد اإلجتماعات
الواجب حضورها

عدد مرات
الحضور

رئيس اللجنة
نائب الرئيس
عضو

2
2
2

2
2
2

 -تم تشكيل لجنة إدارة المخاطر بتاريخ  2019/5/5بموجب جلسة مجلس اإلدارة رقم .2019/6

71 2019

التقريرالسنوي

( )5نظام الرقابة والتدقيق الداخلي
• وضع مجلس اإلدارة مجموعة من اإلجراءات لمراجعة فاعلية نظام الرقابة والتدقيق الداخلي  ،ومنها على سبيل المثال :
 .١تقارير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي الموجهة للجنة الرقابة والتدقيق الداخلي المنبثقة عن مجلس اإلدارة.
 .٢إعداد وتقديم نموذج تقييم نظام الرقابة الداخلية في الشركة سنويا وفق مفهوم  cosoورفعه للجنة الرقابة
والتدقيق الداخلي.
 .٣تكليف اإلدارة التنفيذية للعمل على وضع خطة لتطوير نظام الرقابة والتدقيق الداخلي في الشركة.
• يتم معالجة أي إخفاقات أو مواطن ضعف يتم إكتشافها في نظام الرقابة والتدقيق الداخلي عن طريق:
 .١السير بتطبيق المبادئ المنصوص عليها في دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان.
 .٢تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي على أعمال دوائر الشركة المختلفة.
 .٣تنفيذ التوصيات الواردة في لجان التحقيق للحيلولة دون تكرار األخطاء والتجاوزات المرتكبة.
( )٦المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء األشخاص الذين يشغلونها :
االسم
المهندس عبدالكريم حسين عالوين
المهندس خالد محمد الزعبي
المهندس كمال وليد التل

الوظيفة الحالية

تاريخ التعيين

الرئيس التنفيذي

1978/10/28

مدير عام شركة تسويق المنتجات
البترولية األردنية

2013/9/21

المدير التنفيذي للمصفاة

1982/10/9

المهندس هاني أحمد شوش

مستشار الرئيس التنفيذي

2008/7/9

السيد مؤنس نعيم المدني*

المدير التنفيذي للشؤون المالية

2019/11/16

* تم إنهاء خدماته بتاريخ .2020/2/14
( )7ضابط اإلرتباط:
تكليــف مديــر الدائــرة الماليــة  /الســيد عبدالرحمــن ياســين أســعد للقيــام بأعمــال ضابــط ارتبــاط الحوكمــة لمتابعــة األمــور المتعلقــة
بتطبيقــات الحوكمــة فــي الشــركة مــع هيئــة األوراق الماليــة.
وليد عصفور
رئيس مجلس اإلدارة
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الخامس عشر :الشؤون اإلدارية:
أوالً :التدريب والتطوير:
تدرك شركة مصفاة البترول أهمية حصول جميع موظفيها على فرص النمو والتطور لضمان اكتسابهم للمهارات الالزمة التي تتيح
لهم تلبية متطلبات وتحديات بيئة العمل  ،ومن هذا المنطلق تواصل الشركة توسيع محفظتها من برامج التدريب والتطوير بهدف
تحسين األداء المؤسسي واالستجابة لالحتياجات التطويرية لجميع موظفيها.
وفيما يلي ملخصًا ألهم اإلنجازات والفعاليات للعام :2019
( )1تدريب الموظفين:
(أ) تم ايفاد ( )197موظفا لحضور دورات تدريبية (فنية ،ادارية ،مالية) ونشاطات اخرى مختلفة داخل االردن نفذت من خالل ( )47نشاطًا
تدريبيًا.
(ب) تم ايفاد ( )13موظفًا لحضور دورات تدريبية و مؤتمرات و ندوات وورش عمل مختلفة خارج االردن نفذت من خالل ( )8نشاطات
تدريبية.
والجدوا التالي يبين عدد الدورات وعدد الموظفين المشاركين فيها داخل/خارج المملكة.
داخل المملكة

الرقم نوع النشاط التدريبي

خارج المملكة

عدد النشاطات

عدد الموظفين

عدد النشاطات

عدد الموظفين

1

دورات ادارية

9

29

1

1

2

دورات فنية

12

34

0

0

3

دورات صحة وسالمة مهنية

5

92

0

0

4

مؤتمرات وندوات وورش عمل

21

42

7

12

المجموع

47

197

8

13

( )2تدريب طلبة الجامعات وحديثي التخرج:
(أ) فــي إطــار نظــرة الشــركة لخدمــة المجتمــع المحلــي ،وللمســاهمة فــي مكافحــة البطالــة بيــن صفــوف الخريجيــن ولغايــات اكســابهم
الخبــرة العمليــة ،وتأهيلهــم لدخــول ســوق العمــل تخصــص الشــركة ( )32فرصــة تدريبية في الســنة لتدريب مهندســين و/أو جامعيين
مــن مختلــف التخصصــات حديثــي التخــرج.
(ب) مــن منطلــق التعــاون مــع الجامعــات والكليــات والمعاهــد األردنيــة المختلفــة باإلضافة إلــى الموفدين من منظمة االياســتا ،والمجلس
العربــي لتبــادل طــاب الجامعــات العربيــة ضمــن برنامــج تدريــب الطلبــة لغايات اســتكمال متطلبات التخرج تــم تدريب ( )101طالبـ ًا وطالبة.
ثانيًا :القوى البشرية العاملة:
(أ) بلغ عدد الموظفين و العاملين في الشركة بتاريخ  31كانون األول  )2.759( 2019موظف ًا /عام ً
ال موزعين على النحو التالي:
النسبة المئوية
للشركة التابعة /
تسويق المنتجات
البترولية األردنية

نوع
التعين

الشركة األم /
مصفاة البترول
األردنية

النسبة المئوية
للشركة األم/
مصفاة البترول
األردنية

الشركة التابعة /
تسويق المنتجات
البترولية األردنية

المجموع الكلي

النسبة المئوية

مصنف
دائم

2.062

% 91.04

16

% 3.24

2.078

%75.32

عقد
سنوي

190

% 8.39

369

% 74.70

559

%20.26

عقد
مؤقت*

13

% 0.57

109

% 22.06

122

%4.42

المجموع

2.265

%100

494

%100

2.759

%100

*عقد مؤقت لمدة ( )6شهور.
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(ب) يبين الجدول التالي مقارنة أعداد الموظفين والعاملين في الشركة لعامي :2019 - 2018
2018

السنة

2019

الشركة األم /مصفاة
البترول األردنية

الشركة التابعة  /تسويق
المنتجات البترولية
األردنية

الشركة األم /مصفاة
البترول األردنية

الشركة التابعة  /تسويق
المنتجات البترولية
األردنية

المصنـفون

2.032

12

2.062

16

العقود السنوية

246

297

190

369

8

123

13

109

2.286

432

2.265

494

نوع التعيين

عقد مؤقت*
المجموع

2.759

2.718

*عقد مؤقت لمدة ( )6شهور.
(ج) يبين الجدول والرســم البياني التالي توزيـع الموظفين والعاملين حسب فئاتهـم كما بتاريــــخ  31كانون األول :2019
الشركة االم  /مصفاة
البترول األردنية
الفئة

المجموع
للشركة
االم /
مصفاة
البترول
األردنية

النسبة
المئوية
للشركة
االم /
مصفاة
البترول
األردنية

الشركة التابعة  /تسويق
المنتجات البترولية األردنية

المجموع
للشركة
التابعة /
تسويق
المنتجات
البترولية
األردنية

النسبة
المئوية
للشركة
التابعة /
تسويق
المنتجات
البترولية
األردنية

المجموع
الكلي
للشركة األم
والشركة
التابعة/
تسويق
المنتجات
البترولية
األردنية

النسبة
المئوية
للشركة األم
والشركة
التابعة/
تسويق
المنتجات
البترولية
األردنية

%0.00

8

%0.29

201

%7.29
%52.66

مصنف
دائم

عقد
سنوي

عقد
مؤقت*

خاصة

6

2

0

8

أولى

188

4

0

192

%8.48

ثانية

1280

164

0

1444

%63.75

4

ثالثة

588

20

0

608

%26.84

10

17

رابعة

0

0

0

0

%0.00

1

339

0

عقد
مؤقت *

0

0

13

13

%0.57

0

0

109

109

المجموع

2062

190

13

2265

%100

16

369

109

494

*عقد مؤقت لمدة ( )6شهور.

توزيع الموظفين
حسب فئاتهم

مصنف
دائم

عقد
سنوي

عقد
مؤقت*

%0.3٦

0

0

0

0

1

8

0

9

%1.82

5

0

9

%1.82

1453

0

27

%5.47

635

%23.02

340

%68.83

340

%12.32

%22.06

122

% 4.42

%100

2759

%100

0.29%
7.29%

12.32%

خاصة
أولى
ثانية
ثالثة
رابعة
عقد مؤقت
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4.42%

23.02%

52.66%

(د) يبين الجدول والرسم البياني التالي توزيع الموظفين العاملين حسب مؤهالتهم العلمية كما هو بتاريخ  31كانون األول :2019
الشركة االم  /مصفاة البترول
األردنية
المؤهل العلمي

المجموع
للشركة
االم /
مصفاة
البترول
األردنية

النسبة المئوية
للشركة االم /
مصفاة البترول
األردنية

الشركة التابعة  /تسويق
المنتجات البترولية األردنية

المجموع للشركة
التابعة  /تسويق
المنتجات
البترولية األردنية

النسبة المئوية
للشركة التابعة /
تسويق المنتجات
البترولية األردنية

%5.67

المصنفون

العقود
السنوية

عقد
مؤقت*

المصنفون

العقود
السنوية

عقد
مؤقت*

%6.5٢

0

22

6

28

المهندسون/مختلف
التخصصات

120

28

0

148

9

127

46

182

%36.84

الجامعيون/تخصصات
عداالهندسة

124

45

0

169

%7.46

34

8

46

%9.31

الدبلوم المتوسط

234

16

0

250

%11.04

4

15

52

%10.53

الثانوية العامة

352

79

0

431

%19.03

1

36

15

%3.04

التلمذة المهنية

226

0

9

235

%10.38

0

12

3

%0.40

الكفاءة المهنية

2

0

0

2

%0.09

0

2

0

2

المراكز الحرفية

21

0

0

21

%0.93

0

1

0

1

%0.20

أقل من الثانوية العامة

983

22

4

1009

%44.55

2

135

31

168

%34.01

المجموع الكلي

2062

190

13

2265

%100

16

369

109

494

%100

*عقد مؤقت لمدة ( )6شهور.

5.67%

توزيع الموظفين العاملين
حسب مؤهالتهم
المهندسون/مختلف التخصصات
الجامعيون /تخصصات عدا الهندسة
الدبلوم المتوسط
الثانوية العامة
التلمذة المهنية
الكفاءة المهنية
المراكز الحرفية
أقل من الثانوية العامة

34.01%
36.84%

4%

9.31%

10.53%

0
3.

0.40%
0.20%
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السادس عشر :السالمة والبيئة:
حرصت الشركـة منذ تأسيسها على سـالمة موظفيها و منشـآتها من منطلق شعارهـا المتمثل بأن ( السالمة أوالً )  ،وقد تم ّثل ذلك
في إصدار واعتماد سياسة واضحة للصحة والسالمة والبيئة ،كما تسعى الشركة إلى ترسيخ مفهوم " ثقافة السالمة " بين موظفيها
من خالل التأكيد على أن السالمة هي مسؤولية الجميع من خالل إشراك الرؤساء المباشرين في اتخاذ القرارات ووضع اإلجراءات الالزمة
لضمان التشغيل اآلمن للمعدات ومن خالل توفير معدات الوقاية الشخصية للموظفي الشركة وفقا لما هو مطلوب في أنظمة
السالمة العامة في الشركة.
و فيما يلي قائمة بأهم األعمال التي قامت بها الشركة لرفع مستوى السالمة خالل عام :2019
أوالً :قسم السالمة:
 .1إصدار دليل أنظمـــــــــــة السالمة اإلصدار الثاني لعام .2019
 .2استحداث نظام إلكتروني لمتابعة أوامر السالمة العامة والبيئة باستخدام برنامج حوسبة الصيانة .CAM
 .3استحداث آلية جديدة لمراقبة ومتابعة أمور السالمة العامة المتعلقة بالمتعهدين داخل مواقع العمل المختلفة.
 .4دراسة الوضع الحالي لصناديق اإلسعافات األولية والتركيز على دورها في الحاالت الطارئة وتزويدها بمواد اإلسعافات الالزمة حسب
متطلبات قانون العمل.
 .5تحديث خارطة االخالء والطوارئ في جميع المواقع التابعة للمصفاة.
 .6العمل على إصدار نظام الحوافز للعاملين للحد من إصابات العمل.
 .7المساهمة في اصدار كافة تصاريح العمل الجديدة في المصفاة.
 .8توفير أجهزة لقياس الغازات القابلة لالشتعال حسب متطلبات تصاريح العمل الجديدة وتدريب العاملين عليها.
 .9المشاركة بتحديث وإصدار المواصفات الفنية المتعلقة بالصحة المهنية والصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية.
 .10االستمرار بعقد الدورات التدريبية للمتعهدين وموظفيهم والطلبة المتدربين في مجال السالمة باإلضافة إلى زوار المصفاة ،كما تم
عقد سلسلة من الدورات التدريبية النظرية والعملية لموظفي المصفاة.
 .11نشر ثقافة ( السالمة مسؤولية الجميع ) بين العاملين من خالل التدريب المستمر ووسائل التوعية االخرى.
 .12تفقد مواقع العمل من خالل الجوالت الميدانية اليومية في وحدات المصفاة ومرافقها.
 .13عمل جوالت ميدانية للتدقيق على االلتزام بمتطلبات السالمة على دوائر المصفاة المختلفة.
 .14تحديث نشرات سالمة المواد الخاصة بالمنتجات البترولية ونشرها على الموقع االلكتروني الرسمي للشركة.
 .15االستمرار بمتابعة التحقيق بالحوادث والحوادث الوشيكة ( )Near Missفي الموقع وخارجه.
 .16اصدار احصائيات الحوادث السنوية وتحليل نتائجها ومتابعتها مع دوائر الشركة للتقليل منها.
 .17التفتيش على صهاريج نقل المحروقات والمشتقات البترولية في محطات التحميل والتفريغ في المصفاة للتحقق من تلبية
متطلبات السالمة.
 .18مراقبة النشاطات التي لها عالقة بسالمة المعدات والموظفين وذلك اثناء الترميمات الدورية والطارئة للوحدات والتأكد من تقيد
كافة العاملين بأنظمة وتعليمات السالمة.
 .19تعزيز مفهوم تحليل المخاطر والمخاطر التشغيلية وتطبيقها خالل االعمال والنشاطات اليومية.
 .20االستمرار في اصدار تصاريح التدخين وتصاريح استخدام السخانات الكهربائية وقيادة المركبات في مختلف مناطق المصفاة.
 .21توفير معدات الوقاية الشخصية للموظفين والمشاركة في وضع مواصفاتها حسب المواصفات العالمية.
 .22الترخيص االشعاعي لألجهزة االشعاعية والعاملين عليها.
ثانيا – قسم البيئة:
انطالق ًا من ادراك الشركة لمسؤوليتها في المحافظة على البيئة تجاه المجتمع المحلي وتجسيد ًا لسياستها البيئية المعلنة
بهذا الخصوص ،فقد قامت الشركة بعدد من االجراءات التالية :
.1معالجة ما يزيد عن  11.500متر مكعب من الحماة الزيتية الناتجة عن انشطة المصفاة المختلفة.
 .2دراسة وإعداد الشروط المرجعية لنظام اإلدارة البيئية.
 .3إعداد الوثائق والمعلومات المتعلقة بمتطلبات السالمة والبيئة الخاصة بمشروع التوسعة الرابع.
 .4العمل جاري إلجراء تدقيق بيئي شامل لمستودعات العقبة.
 .5االستمرار بالتخلص من المخلفات الخطرة الناتجة عن أنشطة المصفاة في مركز معالجة النفايات الخطرة حسب القوانين واالنظمة
المعمول بها .
 .6مراقبة مستويات االنبعاثات الغازية والوضع البيئي في وحدات المصفاة والمناطق المحيطة بها.
 .7متابعة برامج المراقبة المستمرة لنوعية الهواء من قبل الجمعية العلمية الملكية.
 .8االستمرار ببرامج التدقيق والمراقبة البيئية على مناطق المصفاة المختلفة.
 .9متابعة اداء وحدة معالجة المياه العادمة الصناعية.
 .10مراقبة مستوى الضوضاء داخل مواقع المصفاة المختلفة.
 .11االستمرار بإجراء تنظيف وترتيب لكافة ساحات المصفاة.
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السابع عشر :خدمة المجتمع المحلي:
استمرت الشركة بخدمة المجتمع المحلي من خالل دعمها للمؤسسات التعليمية والخيرية والدينية والبلديات والجهات األمنية
والحكومية في المملكة وذلك بالتبرع لهذه المؤسسات لمساعدتها في أداء رسالتها ،وقد بلغت قيمة التبرعات النقدية خالل العام
 2019مبلغ (  )356.128دينار تم التبرع بها للجهات التالية:
الرقم

اسم الجهة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
المجموع

صندوق الزكاة  -الغارمات
مؤسسة الحسين للسرطان
بلدية الهاشميه الجديده
جمعية الشهيد راشد الزيود لالعمال الخيرية والتنموية
حملة البر و اإلحسان
النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات
نادي الهاشمية الرياضي
جمعية االخوة  /ديوان أبناء معان
المجلس االعلى للعلوم والتكنولوجيا  /جائزة الحسين بن طالل
نقابة المهندسين االردنيين
جمعية البيئة األردنية
الجمعية األردنية للوقاية من حوادث الطرق
الجمعية الوطنية لحماية المستهلك
الجامعة الهاشمية  /دعم مشاريع التخرج للطلبة
مؤسسة االميرة تغريد للتنمية والتدريب
الجمعية األردنية للعلوم السياسية
جمعية الثقافة اإلسالمية
جمعية درب األردن
مؤسسة الياسمين  -مؤسسة غير ربحية
نادي سمواالميرعلي بن الحسين  /اربد
جمعية الصديق الخيرية
جمعية عيرا الخيرية
نادي الجزيرة الرياضي
لواء الهاشمية  /دعم نشاطات بيئية
مدرسة إسكان الهاشمية  /لواء الهاشمية
نادي خريجي جامعة اليرموك
جمعية المحافظة على البيئة األردنية
نادي بلعما الرياضي الثقافي االجتماعي
طرود الخير  /شهر رمضان
مسابقة مقرئ االردن (القرآن الكريم)
الجمعية األردنية للبحث العلمي والريادة واألبداع
جمعية البيرة الخيرية
مؤسسة خير األردن للتنمية
جمعية الصم والبكم الخيرية
جمعية الهالل األخضر الخيرية
جمعية البركات الخيرية
مجلة نيفرتيتي
نادي أم القطين الرياضي
جمعية بني شيبه الخيرية
نادي شباب القصور
نادي العون االنساني

القيمة /دينار
100.000
75.000
40.000
20.000
15.000
12.000
10.000
10.000
10.000
8.250
7.500
6.000
5.000
4.000
3.000
3.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.500
1.378
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
500
500
500
500
500
500
500
400
300
300
356.128

• تبرعات الحقة لمواجهة الحد من تفشي فيروس :Covid-19
 قامت الشركة خالل األربع اشهر األولى من عام  2020بالتبرع بالمبالغ التالية كمساهمة من الشركة بدعم الحكومة للحدمن تفشي فيروس :Covid-19
 )2( .1مليون دينار لصندوق همة وطن إلزالة اثر تبعات فيروس  Covid-19اإلقتصادية واإلجتماعية.
 )100( .2الف دينار لوزارة الصحة.
 )100( .3الف دينار لمؤسسة نوى األردن مبادرة سمو ولي العهد المعظم.
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فيما بلغت قيمة التبرعات العينية التي قدمتها الشركة خالل عام  2019مبلغ ( )186.695ديناراً تم التبرع بها للجهات التالية:
الرقم

اسم الجهة

.1
.2
.3
المجموع

وزارة األشغال العامة  /شارع الملكة نور
مديرية أمن الحدود
مسجد النعمان بن مقرن

القيمة /دينار
185.909
448
338
186.695

الثامن عشر:المشاريع:
أوالً :أهم المشاريع الرئيسية التي تم إنجازها:
( )1األعمال المتعلقة بوحدات التكرير وملحقاتها:
• إنشاء خزان جديد لمادة األسفلت بكلفة ( )470ألف دينار.
• استبدال خط التصريف الرئيسي للوحدات اإلنتاجية بكلفة مقدارها ( )405ألف دينار.
• شراء مجفف هواء لوحدة الخدمات المساندة بكلفة ( )250ألف دينار.
• تنفيذ أعمال فحص وتفتيش على مفاعالت وحدة اليونيبون عن طريق جهة عالمية مؤهلة ()TUV RHEINLAND-Germany
بكلفة اجمالية مقدرها ( )225ألف دينار.
• شراء مضختين لوحدة التقطير األولي مزودتان بحوافظ ميكانيكية مزدوجة بكلفة( )135ألف دينار.
• شراء مضختين لوحدة التحطيم بالعامل المساعد بكلفة ( )130ألف دينار.
• شراء وتركيب مصعدين جديدين لمبنى اإلدارة العامة /عمان بكلفة ( )77ألف دينار.
• شراء مضخة جديدة لوحدة النفثا بكلفة ( )39ألف دينار.
• استبدال أجزاء من شبكة االنابيب قطر  18إنش في وحدة تحسين البنزين عن طريق متعهد بكلفة ( )20ألف دينار.
( )2األعمال المتعلقة بمحطات تعبئة الغاز المسال:
• توريد وتركيب وحدة لتعبئة اسطوانات الغاز نوع  FLEXSPEEDبقدرة ( )3600إسطوانة/الساعة في محطة غاز عمان بكلفة
إجمالية مقدارها ( )4.184مليون دينار.
( )3األعمال اإلنشائية:
(أ) األعمال المتعلقة بوحدات التكرير وملحقاتها:
• تصميم وتوريد وتشغيل ومعايرة ستة قبانات الكترونية نوع قدرة ( )100طن (تسليم مفتاح) في منطقة التحميل /الزرقاء ومحطة
مطار عمان المدني ومحطة مطار الملك حسين /العقبة بكلفة ( )507ألف دينار.
• إزالة واستبدال ألواح االسبست لبعض الهناجر والمظالت المعدنية في المصفاة /الموقع بكلفة ( )180ألف دينار.
• مشروع اعادة تأهيل أنظمة التصريف واضافة جزر وسطية لمسارب التحميل  -المرحلة الثالثة منطقة التحميل الجزء الجنوبي
بكلفة ( )153ألف دينار.
• تنفيذ األعمال المدنية الالزمة لتركيب ضاغطات الغاز الجديدة في وحدة  - .F.C.Cالمرحلة األولى  /الموقع بكلفة ( )147ألف دينار.
• إنشاء غرفة خرسانية لحماية لوحات تحسين معامل القدرة الكهربائية في وحدة التقطير بالفراغ ( )Vacc.IIوإنشاء مخزن المواد
الكيماوية الجديد في الموقع /الزرقاء بكلفة ( )42ألف ديناراً.
• أعمال تأهيل الرافعة فوق الرأسية وأعمال فحصها وتشغيلها وأعمال إعادة تركيب هيكل سقف والواجهة الشرقية لحظيرة مولد
الديزل  -الموقع الزرقاء بكلفة ( )40ألف دينار.
(ب) األعمال المتعلقة بمستودعات العقبة:
• إنشاء دورة مياه من األبنية الجاهزة في مرتب سرية حراسات قوات الدرك في مستودعات جنوب العقبة بكلفة ( )15ألف دينار.
(ج)األعمال المتعلقة بمحطات تعبئة الغاز المسال:
• األعمال المدنية الالزمة إلنشاء وحدة تعبئة إسطوانات جديدة امتداداً لحظيرة التعبئة في محطة غاز عمان بكلفة تقديرية ()584
ألف دينار.
• مشروع إنشاء ساحة إصطفاف الصهاريج في محطة غاز صالح الدين -اربد بكلفة تقديرية ( )148ألف دينار.
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ثاني ًا:المشاريع الحالية تحت التنفيذ:
( )1األعمال المتعلقة بوحدات التكرير ومحلقاتها:
• استبدال أجزاء من شبكة أنابيب اإلطفاء على شارع رقم ( )6وشارع رقم ( )4لتصبح فوق األرض بمبلغ ( )1.1مليون دينار.
• تركيب وتشغيل معدات نافخ الهواء الجديد في وحدة  ( FCCشام ً
ال كلفة األعمال اإلنشائية والميكانيكية والكهربائية وأعمال
اآلالت الدقيقة وكلفة المواد المساعدة ولوحات التحكم والصمامات ذات التصميم الخاص ،باإلضافة إلى كلفة أعمال التركيب وأجرة
العمال وكلفة اإلشراف على التشغيل) بكلفة تقديرية ( )900ألف دينار.
• توريد وتركيب أنظمة إطفاء أوتوماتيكية للمستودعات الرئيسة ومستودعات مصنع الزيوت ومستودعات مشاغل النقل بكلفة
( )370ألف دينار.
• شراء أربعة مضخات لوحدتي التقطير األولي األولى والثانية بتكلف ة ( )229ألف دينار.
• شراء مضختين لوحدة التحطيم بالعامل المساعد بكلفة تقديرية ( )155ألف دينار.
• شراء أربعة مضخات لمادتي البنزين والنفثا المستوردتين بتكلف ة ( )125ألف دينار.
• شراء مضخة أسفلت مع محركها لوحدة األسفلت بتكلفة ( )85ألف دينار.
• توريد ثالث مخارط أفقية بكلفة ( )85ألف دينار.
• توريد خط أنابيب معدنية لمادتي ( )FCC Slurry & LCOقطر  "3وبطول تقديري ( )350متر بكلفة ( )27ألف دينار.
• توريد خط أنابيب معدنية قطر  "8لمحطة تفريغ مادة البنزين  95المستورد بكلفة ( )47ألف دينار شام ً
ال أعمال التنفيذ المدنية.
• توريد جرار زراعي لخدمة حدائق المصفاة بكلفة ( )23ألف دينار.
( )2األعمال المتعلقة بمحطات تعبئة الغاز المسال:
• توريد مضختي غاز مسال جديدتين في محطة غاز صالح الدين -إربد بتكلفة تقديرية ( )155ألف دينار.
( )3األعمال اإلنشائية المتعلقة بوحدات التكرير وملحقاتها:
• أعمال مدنية متفرقة في المصفاة /الموقع وفي محطة غاز صالح الدين -إربد ( )109ألف دينار.
• مشروع صيانة لمدة سنة لتنفيذ حفريات كوابل متفرقة بكلفة تقديرية ( )40ألف دينار.
• صيانة لمدة سنة لقواعد الخزانات والمساند الخرسانية التالفة لألنابيب وقواعد ماكينات ومضخات وقواعد متفرقة في المصفاة
بكلفة تقديرية ( )40الف دينار.
ثالث ًا:المشاريع الرئيسية التي ستنفذ أو سيبدأ تنفيذها خالل عام :2020
( )1األعمال المتعلقة بوحدات التكرير وملحقاتها:
• توريد ضاغطة نيتروجين لوحدة الهيدروجين بكلفة تقديرية ( )300ألف دينار.
• توريد مضختي غاز مسال ( )LPGجديدتين لموقع الزرقاء بكلفة تقديرية ( )220ألف دينار.
• توريد ثالث مضخات لوحدة فاصل الزيت بكلفة تقديرية ( )150ألف دينار.
• تعديل نظام اإلطفاء في محطة تفريغ الزيت الخام في موقع المصفاة ليصبح تلقائي التفعيل بكلفة تقديرية ( )100ألف دينار.
• شراء مضخة لوحدة اليونيبون بكلفة تقديرية ( )100ألف دينار.
• توريد وعاء ضغط جديد إلستبدال وعاء الضغط في وحدة التحطيم بالعامل المساعد في موقع المصفاة/الزرقاء بكلفة تقديرية
( )90ألف دينار
• توريد مضخة لوحدة المعالجة الكيميائية بكلفة تقديرية ( )50ألف دينار.
• توريد رافعات متنقلة ألغراض الصيانة بكلفة تقديرية ( )50ألف دينار.
• توريد ثالث مضخات لوحدة فاصل الزيت بكلفة تقديرية ( )15ألف دينار.
• توريد نافخ هواء لنافخات السناج على الفرن في وحدة التقطير الجوي الثالثة بتكلفة تقديرية ( )30ألف دينار.
( )٢األعمال المتعلقة بمصنع مزج وتعبئة الزيوت المعدنية:
• توريد ثالثة عشر مضخة إلستبدال المضخات القديمة في مصنع الزيوت المعدنية بتكلفة تقديرية ( )200ألف دينار.
( )٣األعمال المتعلقة بمحطات خدمة المطارات:
• تنفيذ أعمال ربط خزان جديد وتركيب فالتر وقود الطائرات الجديدة في مطار الملك حسين الدولي بتكلفة تقديرية ( )28ألف دينار.
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( )4األعمال اإلنشائية:
(أ) األعمال المتعلقة بوحدات التكرير وملحقاتها:
• مشروع إعادة تأهيل شبكات التصريف في الوحدات اإلنتاجية في المصفاة إلستيعاب مياه مكافحة الحريق واستبدال البالطات
الخرسانية التالفة (المرحلة الثالثة) منطقة وحدة المعالجة الكيماوية بكلفة تقديرية ( )180ألف دينار.
• إنشاء مظلة فوالذية لتخزين الزيوت في دائرة المستودعات الرئيسية بكلفة تقديرية ( )100ألف دينار.
• أعمال متفرقة لتلبية متطلبات الدفاع المدني لترخيص منشآت الشركة في موقع المصفاة بكلفة تقديرية ( )100ألف دينار.
• صيانة طرق وساحات متفرقة واستبدال أطاريف بكلفة تقديرية ( )90ألف دينار.
• إنشاء مبنى مكاتب لفصل موظفي دائرة المستودعات عن هناجر التخزين بكلفة تقديرية ( )60ألف دينار.
• أعمال صيانة السياج الخارجي حول المصفاة وإنشاء برجي حراسة جديدان لتعزيز اإلجراءات األمنية بكلفة تقديرية ( )50ألف دينار.
(ب)األعمال المتعلقة بمحطات تعبئة الغاز المسال:
• توريد وتركيب لوحات في محطة غاز صالح الدين/إربد ومحطة غاز عمان بكلفة تقديرية ( )20ألف دينار.
(ج)األعمال المتعلقة بمصنع مزج وتعبئة الزيوت المعدنية:
• بناء هنجر مستودعات خاص بالعبوات البالستيكية والمواد األولية لمصنع الزيوت بكلفة تقديرية ( )180ألف دينار.
رابع ًا :المشاريع المتعلقة بشركة تسويق المنتجات البترولية األردنية (شركة تابعة):
• إنشاء ستة محطات محروقات جديدة بمواقع مختلفة في المملكة بكلفة تقديرية ( )6ماليين دينار .
• تطوير نظام أتمتة المحطات ونظام البطاقات اإللكترونية ونظام التحكم إلكترونيا بتغيير األسعار لكافة المحطات المملوكة
والمدارة من غرفة السيطرة والتحكم بكلفة تقديرية ( )100ألف دينار .
خامس ًا :مشروع التوسعة الرابع:
• تــم إنجــاز مراحــل هامــة بمشــروع التوســعة الرابــع للمصفــاة حيــث تم إنجاز الدراســة األولية للجــدوى اإلقتصادية واختيار تركيبة منشــآت
التوســعة والتكنولوجيــا الخاصــة بالمشــروع واإلنتهــاء مــن التصاميــم األساســية والتصاميــم الهندســية التفصيلية األولية للمشــروع ،
وتــم إختيــار بنــك ســتاندرد تشــارترد كمستشــار مالــي للمشــروع وتعاقــدت الشــركة مــع مستشــار قانونــي عالمــي وتعاقــدت مــع شــركة
إلدارة المشــروع بمــا يضمــن إعــداد شــروط تأهيــل متعهــدي التنفيــذ وتقييــم عروضهــم وإختيــار األنســب منهــم وكذلــك اإلشــراف علــى
تنفيــذ المشــروع وبلغــت قيمــة التكاليــف المدفوعــة علــى هــذا المشــروع حتــى نهايــة العــام  2019مبلــغ ( )37.391.569دينــار كمــا أنــه مــن
المتوقــع أن يتــم دفــع مبلــغ يعــادل ( )28.7مليــون دينــار اردنــي خــال العــام.٢٠٢٠

التاســع عشــر :مواقــع التوزيــع الجغرافــي لممتلــكات ومعــدات الشــركة والموظفيــن العامليــن فيهــا
كمــا هــي بتاريــخ :2019/12/31
إن الجدول التالي يبين مواقع التوزيع الجغرافي لموجودات الشركة الثابتة والموظفين العاملين فيها:
ممتلكات ومعدات الشركة
الموقع

الموظفين
المجموع

القيمة الدفترية

اإلستهالك
المتراكم

القيمة الصافية
للموجودات

مصنف

عقود سنوية

عقد مؤقت*

عمان

100.475.585

45.947.575

54.528.010

362

198

60

620

الزرقاء

332.286.845

273.439.255

58.847.590

1.340

284

42

1.666

اربد

19.509.957

12.836.009

6.673.948

83

20

6

109

الكرك

4.943.023

786.466

4.156.557

0

14

3

17

معان

543.566

196.501

347.065

0

0

0

0

الطفيلة

1.393.354

350.400

1.042.954

0

2

0

2

المفرق

999.333

439.139

560.194

0

5

1

6

مادبا

5.445.146

696.975

4.748.171

0

0

0

0

البلقاء

1.641.615

77.860

1.563.755

0

3

10

13

العقبة

31.578.166

25.493.204

6.084.962

293

33

0

326

المجموع الكلي

498.816.590

360.263.384

138.553.206

2.078

559

122

2.759

*عقد مؤقت لمدة ( )6شهور.
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وﺣﺪة أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ

اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﻣﺎﻟﻴﺔ )اﻟﺰﻳﻮت اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ(
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

وﺣﺪة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ

ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻄﺎرات
ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻟﻌﻘﺒﺔ
ﻧﺸﺎط اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﺎل

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﻤﺸﺎﻏﻞ

العشرون :الهيكل التنظيمي:

اﻟﺨﺪﻣﺎت ادارﻳﺔ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻠﻤﺼﻔﺎة
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

2019

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ

أﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة
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التقريرالسنوي

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔاﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ

ﻣﺠﻠﺲ ادارة

اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﺿﺒﻂ اﻟﺠﻮدة

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

اﻟﺮﺋﻴﺲاﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺰﻳﻮت اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ
)ﺗﺼﻨﻴﻊ وﺗﺴﻮﻳﻖ(

اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﻮدة
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

اﻃﻔﺎء
اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وا ﻻت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ
ﻣﺸﺎﻏﻞ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ
ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊاﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ

ﻋﻤﻠﻴﺎت  ٣اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻋﻤﻠﻴﺎت ١
اﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﺘﺤﻤﻴﻞ

الواحد و العشرون :بيانات إفصاح أخرى:
 .1لم يحدث خالل عام  2019عمليات ذات طبيعة غير متكررة وال تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة .
 .2بلغــت أتعــاب تدقيــق حســابات الشــركة والشــركات التابعــة لهــا التــي تــم دفعهــا لمدقــق الحســابات ديلويــت آنــد تــوش لمجموعــة
الشــركة كاملــة ( )148.672دينــار عــن عــام .2019
ً
 .3بلــغ حجــم اإلســتثمار الرأســمالي ألنشــطة الشــركة عــام  2019مبلــغ ( )74.698مليــون دينــار كمــا هــو موضــح فــي بنــد ثاني ـا إســتثمارات
الشــركة األم والشــركات التابعــة لهــا.
 .4بالرغــم مــن ان قــرار رئاســة الــوزراء رقــم ( )7633المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  30نيســان  ،2018حــدد عمولــة تعبئــة اســطوانات
الغــاز للفتــرة مــن أول أيــار  2018ولغايــة  31كانــون األول  2018بواقــع  43دينــار للطــن المبــاع ،كمــا حــدد معــدل العائــد علــى اإلســتثمار لمراكــز
تعبئــة الغــاز المســال لغايــات إحتســاب مقــدار العمولــة لهــا بنســبة  %12ســنويا  ،لــم تقــم الشــركة بفصــل نشــاط تعبئــة أســطوانات الغــاز
المســال لتاريخــه وذلــك لعــدم قيــام لجنــة تســعير المشــتقات النفطيــة الجاهــزة برفــع عمولــة التعبئــة مــن مبلــغ  25دينــار للطــن المبــاع
إلــى  43دينــار للطــن المبــاع ضمــن تركيبــة بيــع المشــتقات النفطيــة الجاهــزة ( )IPPلتاريخــه ولــم تحــدد عمولــة التعبئــة للعــام  2019رغــم
تزويــد هيئــة تنظيــم قطــاع الطاقــة والمدقــق المعيــن مــن قبلهــا بجميــع البيانــات والمعلومــات الالزمــة النهــاء عمليــة التدقيــق وتحديــد
العمولــة للعــام .2019
 .5بموجــب محضــر اجتمــاع مســتقبل عمــل الشــركة الموقــع فــي  13أيلــول  2012إنتهــت العالقــة الماليــة بيــن شــركة مصفاة البتــرول األردنية
والحكومــة األردنيــة بتاريــخ  30نيســان  2018وصــدر قــرار رئاســة الــوزراء رقــم ( )7633المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  30نيســان 2018
وتضمــن تمديــد إســتثناء المشــتقات النفطيــة الجاهــزة الناتجــة عــن التكريــر فــي شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة مــن تطبيــق المواصفــات
األردنيــة طــوال فتــرة تنفيــذ مشــروع التوســعة الرابــع إعتبــارا مــن أول أيــار  2018شــريطة اإللتــزام بمراحــل تنفيــذ المشــروع وعلــى أن ال يزيــد
إنتــاج مصفــاة البتــرول األردنيــة عــن  %46مــن حاجــة الســوق المحلــي بالنســبة للمشــتقات النفطيــة الجاهــزة غير المطابقــة للمواصفات كما
تضمــن تكليــف وزارة الماليــة بمتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات بخصــوص النقــاط العالقــة بيــن الشــركة و الحكومــة ورفــع مــا يتــم التوصــل إليه إلى
مجلس الــوزراء.
 .6قامــت الشــركة بقيــد أجــور لقــاء تخزيــن المخــزون اإلســتراتيجي المملــوك للحكومــة بواقــع ( )3.5دينــار على المتر المكعب وفقا للســعات
التخزينيــة لــكل مــادة بنــاء علــى موافقــة وزارة الماليــة بموجــب كتابهــا رقــم  33072/4/18تاريخ  25تشــرين الثاني .2018
 .7تــم التوقــف عــن إحتســاب تســوية األربــاح مــع الحكومــة وتثبيــت الرصيــد فــي قائمــة الدخــل الموحــدة لغايــة  30نيســان  2018وذلــك
بموجــب قــرار رئاســة الــوزراء رقــم ( )7633المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  30نيســان  2018والــذي انهــى العالقــة مــا بيــن الشــركة و
الحكومــة.
 .8صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )6399المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  9أيلــول  2019والــذي تضمــن قيــام الشــركة بإقتــراض
مبلــغ يعــادل حوالــي  457مليــون دينــار مــن البنــوك لتســديد جــزء مــن رصيــد المديونيــة المســتحقة لصالــح الشــركة علــى الحكومــة لغايــة
تاريــخ  31كانــون االول  2018مقابــل إصــدار تعهــدات مــن قبــل وزارة الماليــة للبنــوك المحــال عليهــا تتعهــد بموجبهــا بســداد مبلــغ القــروض
والفوائــد المســتحقة عليهــا وعليــه قامــت الشــركة خــال النصــف االول مــن شــهر تشــرين االول  2019بســحب مبلــغ يعــادل 455.505.000
دينــار مــن البنــوك التــي تمــت االحالــة عليهــا مــن قبــل وزارة الماليــة ،حيــث قامــت وزارة الماليــة باصــدار تعهــدات لهــذه البنــوك بســداد قيمــة
أقســاط القــروض والفوائــد المســتحقة عليهــا وعليــه قامــت الشــركة بتخفيــض قيمــة المبلــغ الذي تــم ســحبه و البالــغ  455.505.000دينار من
رصيــد الذمــم المســتحقة علــى الجهــات األمنيــة و الــوزارات و الدوائــر والجهــات الحكوميــة ووزارة الماليــة بموجــب االتفاقيــة الموقعــة بيــن
الشــركة و الحكومــة األردنيــة  ،علمــا أن الحكومــة األردنيــة قامــت بســداد جميــع األقســاط و الفوائــد التــي اســتحقت للبنــوك المحــال عليهــا
بموعــد اســتحقاقها.
 .9تــم االتفــاق بيــن الشــركة والحكومــة علــى ان تقــوم الشــركة بتنظيــف خزاناتهــا مــن الرواســب والمــاء مــع تحمــل الحكومة لهــذه الكلفة
وان تقــوم الشــركة بشــطب المــواد وقطــع الغيــار واللــوازم التــي انتفــت الحاجــة لهــا وتحويــل الرصيــد الفائض مــن مخصص المــواد الراكدة
وبطيئــة الحركــة والرواســب إلــى وزارة الماليــة وعليــه قامــت الشــركة باحالــة عطــاء معالجــة الرواســب وتكليــف لجنــة مختصــة بدراســة
المخــزون مــن قطــع الغيــار واللــوازم األخــرى لتحديــد المــواد واللــوازم التــي انتفــت الحاجــة لهــا تمهيــدا لشــطبها وذلــك بموجــب موافقــة
وزارة الماليــة بكتابهــا رقــم  28669/18/4تاريــخ  29آب .2019
 .10وردت موافقــة وزارة الماليــة علــى نقــل كميــات المخــزون االســتراتيجي المملــوك لهــا للشــركة اللوجســتية األردنيــة ككميــات وأنــه تــم
تســوية قيمــة المخــزون بشــكل نهائــي وذلــك بموجــب كتــاب وزارة الماليــة رقــم  28669/18/4بتاريــخ  29آب . 2019
 .11وافقــت وزارة الماليــة علــى احتفــاظ الشــركة برصيــد مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا (مخصــص الخســائر االئتمانيــة
المتوقعــة) وفــي حــال إســترداد الشــركة الي ذمــة تــم رصدهــا ضمــن المخصــص يتــم قيــد المبلــغ المرصــود لحســاب وزارة الماليــة وذلــك
بموجــب كتــاب وزارة الماليــة رقــم  28669/18/4بتاريــخ  29آب .2019
 .12تنفيــذاً لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )11110المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  16آب  2015وقــرار الهيئــة العامــة للشــركة المتخــذ فــي
جلســتها المنعقــدة بتاريــخ  8تشــرين الثانــي  ،2012تــم إنجــاز عمليــة تبــادل األراضــي بيــن ســلطة منطقــة العقبــة األقتصاديــة الخاصــة
وشــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة خــال شــهر أيلــول  2019حيــث قامــت الســلطة بالتنــازل عــن  6قطــع أراضــي مملوكــة للســلطة لصالــح
شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة والبالغــة مســاحتها ( )442دونــم وبالمقابــل قامــت الشــركة بالتنــازل عــن قطعــة األرض المملوكــة لهــا فــي
العقبــة وهــي القطعــة رقــم ( )23لوحــة ( )13حــوض ( )13والبالــغ مســاحتها ( )88دونــم تقريبـ ًا الواقعــة ضمــن حوض المينــاء الجنوبي لصالح
ســلطة العقبــة اإلقتصاديــة الخاصــة.
ً
 .13قامــت الشــركة بقيــد فوائــد تأخيــر علــى أرصــدة وزارة الماليــة المســتحقة و غيــر المدفوعــة وبواقــع معــدل اإلقتــراض الفعلــي إعتبــارا من
أول أيــار  2018بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )7633المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  30نيســان .2018
 .14قامــت الشــركة بتطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم (" )16اإليجــارات" الــذي حــل محــل اإلرشــادات الموجــودة بشــأن عقــود
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اإليجــار  ،بمــا فــي ذلــك معيــار المحاســبة الدولــي رقــم (" )17عقــود اإليجــار" والتفســير الدولــي (" )4تحديــد مــا إذا كان ترتيــب مــا ينطــوي علــى
عقــد إيجار"وتفســير لجنــة التفســيرات الســابقة (" )15عقــود اإليجــار التشــغيلي -الحوافــز" وتفســير لجنــة التفســيرات الســابقة (" )27تقويم
جوهــر المعامــات التــي تأخــذ الشــكل القانونــي لعقــد اإليجــار" و اختــارت الشــركة اســتخدام المنهــج المبســط والمســموح بــه بموجــب
المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة ( )16عنــد تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة ( )16ألول مــرة علــى عقــود التأجيــر التشــغيلي
بشــكل إفــرادي (لــكل عقــد ايجــار علــى حــده)  ،وتــم قيــاس الحــق فــي اســتخدام األصــول المؤجــرة عمومــا بمبلــغ التــزام التأجيــر باســتخدام
ســعر الفائــدة عنــد التطبيــق ألول مــرة واثــر اتطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم (" )16اإليجــارات" يظهــر فــي البنــد -6ب
تطبيــق معاييــر التقريــر الماليــة الدوليــة الجديــدة والمعدلــة ضمــن القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول . 2019
 .15بنــاء علــى االتفاقيــة المبرمــة بيــن شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة و شــركة عالية-الخطــوط الجوية الملكيــة األردنية الموقعــة بتاريخ 26
تشــرين الثانــي  ،2019و بعــد أن تــم مطابقــة جميــع األرصــدة بيــن الشــركتين ،تــم االتفــاق علــى اجــراء مقاصــة بيــن رصيــد الذمــة المســتحقة
علــى شــركة عاليــة  -الخطــوط الجويــة الملكيــة األردنيــة الخاصــة بنشــاط التكريــر و الغــاز و بيــن أرصــدة أمانــات خصــم و أرصدة أمانــات فوائد
شــركة عاليــة  -الخطــوط الجويــة الملكيــة األردنيــة  ،تــم اجــراء المقاصــة و نتــج عنهــا ذمــة دائنــة فــي ســجالت الشــركة الخاصــة بنشــاط
التكريــر و الغــاز لصالــح شــركة عاليــة  -الخطــوط الجويــة الملكيــة األردنيــة بمبلــغ  11٫253٫235دينــار.
 .16بموجــب كتــاب وزارة الماليــة رقــم 8أر 5197/4/بتاريــخ  18شــباط  ، 2020تــم تأييــد رصيــد العالقــة الماليــة مــع الحكومــة كمــا بتاريــخ  31كانــون
األول  2018و البالــغ  591٫669٫659دينــار علــى أن يتــم مطابقــة مديونيــة شــركة الكهربــاء الوطنيــة بيــن الشــركتين  ،وعليــه قامــت شــركة
الكهربــاء الوطنيــة بتأييــد الرصيــد بموجــب كتابهــا رقــم  2503/726بتاريــخ  11أذار  2020و طلــب تقســيطه على ثالثة ســنوات بموجب دفعات
شــهرية ومــا زالــت الشــركة فــي مرحلــة التفــاوض بخصــوص مــدة التقســيط  ،كمــا تــم تأييــد أرصــدة وزارة الماليــة الخاصــة بنشــاط شــركة
تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة كمــا فــي  31كانــون األول  2018مــن خــال مصادقــة وزارة الماليــة علــى كتــاب شــركة تســويق المنتجــات
البتروليــة األردنيــة رقــم  111/2/936بتاريــخ  19شــباط .2019
 .17قامــت الشــركة برصــد مخصــص أجــور تخزيــن لمقابلــة مطالبــة الشــركة اللوجســتية األردنيــة بموجــب كتابهــا رقــم  2018/64/1تاريــخ
 3نيســان  2018حيــث قامــت الشــركة اللوجســتية األردنيــة بمطالبــة أجــور تخزيــن عــن مادتــي زيــت الوقــود  %3.5و  %1بواقــع  3.5دينــار لــكل
طــن مخــزن اعتبــارا مــن  25أيــار ،2017اعترضــت شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة علــى هــذه المطالبــة و بنــاء علــى هــذا االعتــراض ورد كتــاب
مــن هيئــة تنظيــم قطــاع الطاقــة و المعــادن رقــم  408/20/2تاريــخ  3كانــون الثانــي  ، 2019حيــث حــدد أجــور التخزيــن بواقــع  2دينــار شــهريا
بــدال مــن  3.5دينــار لــكل طــن مخــزن بشــكل مبدئــي ،علــى أن يتــم دراســة تحديــد األجــور مــن قبــل هيئــة تنظيــم قطــاع الطاقــة و المعــادن
خــال النصــف األول مــن العــام  ،2019وعلــى أن يعــاد دراســة المطالبــة مــن تاريــخ  25أيــار  2017ولغايــة انتهــاء العالقــة الماليــة بيــن الشــركة و
الحكومــة و مــا لذلــك أثــر علــى الحكومــة  ،علمــا ان هيئــة تنظيــم قطــاع الطاقــة والثــروة المعدنيــة لــم تحــدد االجــور بشــكل نهائــي حتــى
تاريخــه ،كمــا ان شــركة مصفــاة البتــرول مازالــت تعتــرض علــى احتســاب أجــور تخزيــن علــى مــادة زيــت الوقــود  %1حيــث أن هــذه المــادة تــم
اســتيرادها بنــاء علــى طلــب شــركات الكهربــاء والتوليــد لتغطيــة العجــز الحاصــل لــدى شــركة الكهربــاء الوطنيــة فــي ظــل انقطــاع الغــاز
المصــري لســد احتياجــات الســوق المحلــي  ،وأن الشــركة ملتزمــة فقــط بدفــع أجــور تخزيــن علــى مــادة زيــت الوقــود  %3.5اعتبــارا مــن أول أيــار
 2018تاريــخ انتهــاء العالقــة مــع الحكومــة.
ـاء علــى رأي ديــوان الــرأي والتشــريع فــان شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة
ـ
بن
ـاء
ـ
ج
ـذي
ـ
وال
21025/5/17/31
 .18بموجــب كتــاب رئاســة الــوزراء رقــم
ً
يتوجــب عليهــا تحمــل كلفــة اإلســطوانات الهنديــة المرفوضــة مــن قبــل مؤسســة المواصفــات والمقاييــس  ،قامت شــركة مصفــاة البترول
بتوجيــه الكتــاب رقــم  1741/7/25/25/2بتاريــخ  14شــباط  2017إلــى معالــي وزيــر الماليــة يفيــد بــأن قيمــة اإلســطوانات الهنديــة وصافــي
التكاليــف التــي تكبدتهــا الشــركة حتــى تاريــخ  31كانــون األول  2016تبلــغ  7.665.784دينــار وأن صافــي القيمــة البيعيــة لهــذه اإلســطوانات
 1.331.250دينــار وبالتالــي تكــون صافــي خســارة الشــركة  6.334.534دينــار وأن عمليــة تحمــل هــذه الكلفــة للشــركة دفعــة واحــدة ســيؤدي
إلــى إنخفــاض الربــح المســتهدف (المضمــون) بقيمــة  5.067.628دينــار للســنة المنتهيــة في  31كانــون األول  2016بهذه القيمــة مما قد يؤدي
ـاء عليــه وافقــت رئاســة الــوزراء بموجــب كتابهــا رقــم 14153/14/5/17/31
إلــى تبعيــات ســلبية علــى وضــع الشــركة فــي الســوق المالــي ،وبنـ ً
بتاريــخ  28آذار  2017علــى أن تتحمــل الشــركة صافــي كلفــة مخصــص اإلســطوانات الهنديــة والبالغــة  6.334.534دينــار علــى خمســة ســنوات
ـداء مــن ســنة  2016بقيمــة  1.266.907دينــار والتــي تــم تخفيضهــا مــن الربــح المســتهدف للشــركة والبالــغ أصـ ً
ا  15مليــون دينــار ،وعليــه
إبتـ ً
فــإن صافــي الربــح المســتهدف للعاميــن  2016و 2017قــد أصبــح  13.733.093دينــار لــكل عــام  ،وتــم إطفــاء مبلــغ  2.533.814دينــار للعاميــن
 2016و  2017فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر المنفصلــة لنشــاط التكريــر وتعبئــة الغــاز و النشــاطات األخــرى حيــث تــم تأجيــل إطفــاء المبلــغ
المتبقــي والبالــغ  3.800.720دينــار ليتــم إطفائــه علــى مــدى  3ســنوات الحقــة  ،قامــت الشــركة خــال العــام  2018باطفــاء مبلــغ  1٫829٫004دينــار
و تبقــى مبلــغ  3٫658٫008دينــار يتــم اطفــاؤه خــال العاميــن  2019و  ،2020قامــت الشــركة خــال العــام  2019باطفــاء كامــل المبلــغ المتبقــي
والبالــغ قيمتــه  3٫658٫008دينــار.
 .19قامــت الشــركة التابعــة (شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة) المملوكــة بالكامــل مــن قبــل شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة
بتاريــخ  26كانــون األول  2018بتملــك كامــل حصــص شــركة هيــدرون للطاقــة ذ.م.م حيــث نتــج عــن عمليــة الشــراء موجــودات غيــر ملموســة
تــم احتســابها بشــكل مبدئــي فــي نهايــة العــام  2018وتــم إعــادة احتســابها بشــكل نهائــي خــال العــام  2019وأصبحــت تفاصيلهــا كمــا
يلي :

شهرة
عقود تأجير تشغيلي
اتفاقية الرخصة  -االسم التجاري
رخص محطات مستملكة
المجموع
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٢٠١٩
دينـــــــــــــــــار
9.000.314
1.664.164
444.009
1.217.795
12.326.282

 .20تــم قيــد مبلــغ حوالــي ( )9.6مليــون دينــار فــي بنــد أمانــات فروقــات تســعير إســتيراد يمثــل الفــرق بيــن كلفــة المشــتقات النفطيــة
الجاهــزة المســتوردة خــال العــام  2017و  2018و 2019وأســعار بــاب المصفــاة الــوارد ضمــن نشــرة أســعار بيــع المشــتقات النفطيــة الجاهــزة
( )IPPوذلــك لمســتوردات شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة (شــركة تابعــة) ،حيــث قامــت الشــركة بقيــد الفــرق فــي بنــد فروقــات
تســعير االســتيراد ضمــن دائنــون وأرصــدة دائنــة أخــرى لعــدم تأكــد الشــركة فيمــا اذا كان المبلــغ حــق للشــركة أو لــوزارة الماليــة وفــي حــال
كان للشــركة يتحــول إلــى إيــراد وإذا كانــت حــق للحكومــة يتــم تحويلهــا للحكومــة دون تأثيــر علــى أربــاح الشــركة.
 .21بتاريــخ  11أذار  2020قامــت منظمــة الصحــة العالميــة بتصنيــف فيــروس  Covid-19كجائحــة  ،والــذي أثــر ســلبا علــى الطلــب علــى النفــط
الخــام والمشــتقات النفطيــة الجاهــزة فــي األســواق العالميـــة وادى إلــى انخفــاض أســعار النفــط الخــام والمشــتقات النفطيــة الجاهــزة ،كمــا
ادى إلــى تغييــر فــي الســلوك االجتماعــي نتيجــة الحجــر الصحــي الــذي تــم تطبيقــه مــن قبــل الحكومــات  ،انــه مــن غيــر المؤكــد اســتمرار
تأثيــر فيــروس  Covid-19علــى األســواق العالميــة و أســعار النفــط الخــام والمشــتقات النفطيــة الجاهــزة و مــدى تأثيــره علــى العمليــات
الخاصــة بالشــركة  ،وبنــاء علــى ذلــك ال تعتقــد الشــركة انــه مــن العملــي احتســاب التقديــرات الكميــة لالثــار المحتملــة لهــذه الجائحــة فــي
الوقــت الحالــي.
 .22انخفضــت أســعار النفــط الخــام والمشــتقات النفطيــة الجاهــزة عالميـ ًا وذلــك الرتفــاع المعــروض مــن النفــط الخــام نتيجــة عــدم وصــول
الــدول المنتجــة للنفــط الخــام ضمــن مــا يعــرف بمجموعــة  OPEC+فــي شــهر آذار  2020إلتفــاق بخصــوص خفــض اإلنتــاج  ،أنــه مــن غيــر
المؤكــد اســتمرار التــزام أعضــاء مجموعــة  OPEC+باالتفــاق الــذي تــم التوصــل اليــه الحقـ ًا فــي شــهر نيســان الماضــي وبالتالي فإنــه من غير
المؤكــد اســتمرار اســتقرار أســعار النفــط الخــام والمشــتقات النفطيــة الجاهــزة ومــدى تأثيــر هــذا االنخفــاض علــى الشــركة ،وعليــه ال تعتقــد
االشــركة أنــه مــن العملــي احتســاب التقديــرات الكميــة لآلثــار المحتملــة النخفــاض أســعار النفــط الخــام والمشــتقات النفطيــة الجاهــزة فــي
الوقــت الحالــي.
 .23قامــت شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة بتاريــخ  2019/09/01بتوقيــع إتفاقيــة مــع بنــك ســتاندر تشــارترد كمستشــار مالــي لمشــروع
التوســعة الرابــع لغايــات المســاعدة فــي توفيــر التمويــل الــازم وإجــراء المباحثــات مــع الجهــات التــي تبــدي اهتمام ـ ًا بتمويــل مشــروع
التوســعة الرابــع .

الثاني والعشرون :توصيات مجلس اإلدارة للهيئة العامة لمساهمي الشركة:
 .1المصادقــة علــى القوائــم الماليــة للشــركة للســنة المنتهيــة بتاريــخ  31كانــون األول  2019وتقريــر مجلــس اإلدارة والخطــة المســتقبلية
وإبــراء ذمــة رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة.
 .2توزيــع نســبة ( )% 15مــن رأس المــال المدفــوع أي مبلــغ ( )150فلــس للســهم الواحــد خالــص الضريبــة لمالــك الســهم المســجل أصــوالً فــي
ســجالت الشــركة فــي تاريــخ عقــد اجتمــاع الهيئــة العامــة الــذي توافــق فيــه علــى توزيــع األربــاح .
 .3اقتطــاع مــا نســبته ( )% 10مــن األربــاح الســنوية الصافيــة الخاصــة بنشــاط شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنية لحســاب االحتياطي
اإلجبــاري وهــي شــركة مملوكــة بالكامل لشــركة مصفــاة البتــرول األردنية.
 .4االستمرار بوقف اقتطاع ما نسبته ( )%10كاحتياطي إجباري من األرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة.
 .5تخصيص مبلغ ( )10.428.215دينار لحساب االحتياطي االختياري واستخدامه لألغراض التي يحددها مجلس اإلدارة.
 .6تخصيص مبلغ ( )10.428.215دينار لحساب االحتياطي الخاص ألغراض مشروع التوسعة الرابع.
 .7استعمال رصيد االحتياطي االختياري المتجمع ألغراض مشروع التوسعة الرابع.
 .8إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  2019/12/31وفق ًا ألحكام القانون.
 .9انتخــاب مدققــي حســابات الشــركة للســنة الماليــة  2020وفقـ ًا ألحــكام قانــون الشــركات والمــادة ( )67للنظــام الداخلــي للشــركة وتحديــد
أتعابهـــم أو تفويض مجلس اإلدارة بتحديدها.
 .10أي أمــور أخــرى تقتــرح الهيئـــة العامـــة إدراجهــا فــي جــدول األعمــال يوافــق علــى طرحهــا حملــة مــا ال يقــل عــن ( )% 10مــن األســهم الممثلــة
فــي االجتمــاع.
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الثالث والعشرون :إقرار مجلس اإلدارة:
( )1يقــر مجلــس إدارة شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة المســاهمة المحـــدودة بعــدم وجــود أي أمــور جوهريــة قــد تؤثــر علــى إســتمرارية عمــل
الشــركة خــال الســنة الماليــة التاليــة ولــم يتــم اإلفصــاح عنهــا.
( )2يقر مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن إعداد القوائم المالية الموحدة وتوفير نظام رقابـة فعال فـي الشركة.
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رئيس مجلس اإلدارة
وليد مثقال عصفور
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نقر نحن الموقعون أدناه بصحة ودقة وإكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي .
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
ع م000573 /
إلى مساهمي شركة مصفاة البترول األردنية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان  -األردن

الــــــــــرأي المتحفظ:
قمنــا بتدقيــق القوائــم الماليــة الموحــدة لشــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة "الشــركة" وشــركاتها التابعــة "المجموعــة" والتــي تتكــون
مــن قائمــة المركــز المالــي الموحــدة كمــا فــي  31كانــون األول  2019والقوائــم الموحــدة لألربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل والتغيــرات
فــي حقــوق الملكيــة والتدفقــات النقديــة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ  ،واإليضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة  ،والمتضمنــة
ملخــص للسياســات المحاســبية الهامة.
فــي رأينــا  ،وبإســتثناء أثــر واحتماليــة األمــور الــواردة ضمــن فقــرة أســاس الــرأي المتحفــظ فــي تقريرنــا  ،إن القوائــم الماليــة الموحــدة
المرفقــة تظهــر بصــورة عادلــة  ،مــن جميــع النواحــي الجوهريــة  ،الوضــع المالــي الموحــد للمجموعــة كمــا فــي  31كانــون األول 2019
وألدائهــا المالــي الموحــد وتدفقاتهــا النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة .
أساس الرأي المتحفظ:

( )1المدينــون و أرصــدة مدينــة أخــرى و الدائنــون و أرصــدة دائنــة أخــرى  ،و الظاهــره فــي قائمــة المركزالمالــي الموحــدة  ،تتضمــن
مبالــغ مطلوبــة مــن وزارة الماليــة بقيمــة  211.997.358دينــار ومبالــغ مطلوبــة لــوزارة الماليــة بقيمــة 137.634.412دينــار علــى التوالي،
لــم نتمكــن مــن الحصــول علــى أدلــة تدقيــق مناســبة للقيمــة الدفتريــة للمبالــغ المطلوبــة مــن وزارة الماليــة والمبالــغ المطلوبــة
لــوزارة الماليــة للعــام  2019بســبب عــدم تمكننــا مــن تأكيــد األرصــدة مــع وزارة الماليــة  ،هــذا ولــم نتمكــن مــن اتبــاع ايــة اجــراءات
تدقيــق بديلــة  ،وعليــه لــم نتمكــن مــن تحديــد أثــر أيــة تعديــات ضروريــة علــى تلــك األرصــدة  ،بالرغــم مــن أن رأينــا للســنة الســابقة
كان متحفظــً حــول هــذا األمــر ،اال أنــه حصلنــا علــى معــززات ثبوتيــة مناســبة ومالئمــة حــول المبالــغ المطلوبــة مــن وزارة الماليــة
بقيمــة  267.790.407دينــار والمبالــغ المطلوبــة لــوزارة الماليــة بقيمــة  137.522.830دينــار للعــام  2018و المشــمولة ضمــن أرصــدة
العــام  2019بعــد صــدور تقريرنــا حولهــا وذلــك بموجــب كتــاب تأييــد مــن وزارة الماليــة.
( )٢لــم تقــم االدارة بتقــاص بعــض المعامــات بيــن الشــركة و الشــركات التابعــه و المبينــه فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة،
بمــا ال يتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة  ،لــم نتمكــن مــن تحديــد أثــر أيــة تعديــات علــى القوائــم الماليــة الموحــدة
نتيجــة لهــذا األمــر  ،علمــً بأنــه ال يوجــد هنالــك أي تأثيــر علــى صافــي الدخــل الموحــد للســنة.
فقرة توكيدية

ايضــاح رقــم (/18ز) حــول القوائــم الماليــة الموحــدة  ،والــذي يبيــن أن هنالــك تفــاوض بيــن شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة
األردنيــة (شــركة تابعــة) ووزارة الماليــة حــول أحقيــة الحصــول علــى فروقــات تســعير اســتيراد المشــتقات النفطيــة عــن ســعر
بــاب المصفــاة الــوارد ضمــن نشــرة أســعار بيــع المشــتقات النفطيــة فيمــا إذا كان لصالــح الشــركة التابعــة أو لصالــح وزارة الماليــة
بقيمــة  9.6مليــون دينــار والمصنفــة ضمــن الدائنــون واألرصــدة الدائنــة األخــرى  ،إن رأينــا غيــر متحفــظ بخصــوص هــذا األمــر.
لقــد قمنــا بتدقيقنــا وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق  ،إن مســؤولياتنا بموجــب تلــك المعاييــر موضحــه فــي فقــرة "مســؤولية
مدقــق الحســابات" حــول تدقيــق القوائــم الماليــة الموحــدة مــن تقريرنــا  ،كمــا أننــا مســتقلون عــن المجموعــة وفــق ميثــاق األخــاق
للمحاســبين الصــادر عــن مجلــس المعاييــر األخالقيــة الدولــي للمحاســبين باإلضافــة إلــى المتطلبــات االخالقيــة األخــرى المتعلقــة
بتدقيقنــا للقوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة فــي األردن ،وقــد أوفينــا بمســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى  ،ونعتقــد بــأن بينــات
التدقيــق الثبوتيــة التــي حصلنــا عليهــا كافيــه لتوفــر أساســا لرأينــا المتحفــظ .
أمور التدقيق الرئيسية

تعتبــر أمــور التدقيــق الرئيســية  ،فــي تقديرنــا المهنــي األكثــر أهميــة فــي تدقيقنــا للقوائــم الماليــة الموحــدة للســنة الحاليــة  ،وتــم
تنــاول هــذه األمــور فــي ســياق تدقيقنــا للقوائــم الماليــة الموحــدة ككل  ،وفــي تشــكيل رأينــا حولهــا ،وال نبــدي رأيــا منفصــا حولهــا ،
باســتثناء المســائل الــواردة فــي فقــرة أســاس الــرأي المتحفــظ  ،فقــد قررنــا عــدم وجــود مســائل تدقيــق رئيســية أخــرى فــي تقريرنــا .
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معلومات أخرى

إن اإلدارة مســؤولة عــن المعلومــات األخــرى وتتكــون المعلومــات األخــرى مــن المعلومــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي غيــر القوائــم
الماليــة الموحــدة وتقريــر مدقــق الحســابات حولهــا اننــا نتوقــع ان يتــم تزويدنــا بالتقريــر الســنوي بتاريــخ الحــق لتقريرنــا  ،ال يشــمل
رأينــا حــول القوائــم الماليــة الموحــدة المعلومــات األخــرى وإننــا ال نبــدي اي نــوع مــن التأكيــد او اســتنتاج حولهــا .
فيمــا يتعلــق بتدقيــق القوائــم الماليــة الموحــدة  ،فــإن مســؤوليتنا هــي قــراءة المعلومــات األخــرى المذكــورة أعــاه عندمــا تصبــح
متاحــة لنــا  ،بحيــث نُق ّيــم فيمــا اذا كانــت المعلومــات األخــرى غيــر متوافقة بشــكل جوهري مــع القوائم المالية الموحــدة او المعلومات
التــي تــم التوصــل إليهــا مــن خــال تدقيقنــا أو أن المعلومــات األخــرى تتضمــن اخطــاء جوهريــة .
مسؤوليات اإلدارة والقائمين على الحوكمة عن إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة

إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ،
وتشــمل هــذه المســؤولية اإلحتفــاظ بالرقابــة الداخليــة التــي تجدهــا اإلدارة مناســبة لتمكنهــا مــن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة
بصــورة عادلــة خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة  ،ســواء كانــت ناشــئة عــن االحتيــال او عــن الخطــأ.
عنــد إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة ان اإلدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة  ،واإلفصــاح
حســبما يقتضيــه الحــال  ،عــن المســائل المتعلقــة باإلســتمرارية وإســتخدام مبــدأ اإلســتمرارية المحاســبي إال إذا نــوت اإلدارة تصفيــة
المجموعــة أو وقــف عملياتهــا  ،أو ال يوجــد لديهــا بديــل واقعــي إال القيــام بذلــك .
ويعتبر القائمين على الحوكمة مسؤولين عن اإلشراف على إعداد التقارير المالية للمجموعة .
مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم المالية الموحدة

إن أهدافنــا تتمثــل بالحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا كانــت القوائــم الماليــة الموحــدة ككل خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة ،
ســواء كانــت ناشــئة عــن االحتيــال أو عــن الخطــأ  ،وإصــدار تقريــر يشــمل رأينــا  ،أن التأكيــد المعقــول هــو مســتوى عــال مــن التأكيــد
 ،اال أن عمليــة التدقيــق التــي تمــت وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق ال تضمــن دائمــا أن تكشــف االخطــاء الجوهريــة عنــد وجودهــا ،
مــن الممكــن ان تنشــأ األخطــاء عــن االحتيــال أوعــن الخطــأ  ،وتعتبــر جوهريــه بشــكل إفراديــا أو مجتمعــة إذا كان مــن المعقــول توقــع
ـاء علــى هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة .
تأثيرهــا علــى القــرارات االقتصاديــة التــي يتخذهــا المســتخدمون بنـ ً
كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفقــا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة ،فإننــا نمــارس الحكــم المهنــي ونحافــظ علــى الشــك المهنــي فــي
جميــع نواحــي التدقيــق .كمــا نقــوم أيضــا:
• تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة  ،ســواء كانــت ناشــئة عــن االحتيــال أو عــن الخطــأ ،
وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات التدقيــق التــي تســتجيب لتلــك المخاطــر ،والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة توفــر أساســا
لرأينــا  ،أن مخاطــر عــدم الكشــف عــن أيــة أخطــاء جوهريــة ناتجــة عــن االحتيــال هــي أعلــى مــن تلــك الناتجــة عــن الخطــأ  ،حيــث يشــمل
االحتيــال علــى التواطــؤ والتزويــر ،أو الحــذف المتعمــد  ،أو محــاوالت التشــويه  ،أو تجــاوز الرقابــة الداخليــة.
• فهــم الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بالتدقيــق مــن أجــل تصميــم إجــراءات تدقيــق مناســبة حســب الظــروف ،ولكــن ليــس مــن أجــل
إبــداء رأي حــول فعاليــة الرقابــة الداخليــة للمجموعــة.
• تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات المتعلقة بها التي تعدها اإلدارة .
• االســتنتاج حــول مــدى مالئمــة اســتخدام اإلدارة لمبــدأ االســتمرارية المحاســبي  ،وبنــاء علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا
اذا تبيــن وجــود حالــة جوهريــة مــن عــدم التيقــن متعلقــة بأحــداث أو ظــروف قــد تثيــر شــكوكا جوهريــة حــول قــدرة المجموعــة علــى
االســتمرار كمنشــأة مســتمرة  ،وفــي حــال توصلنــا الســتنتاج يفيــد بوجــود حالــة جوهريــة مــن عــدم التيقــن ،يتوجــب علينــا لفــت
االنتبــاه فــي تقريرنــا إلــى اإلفصاحــات ذات الصلــة الــواردة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة  ،أو فــي حــال كانــت هــذه اإلفصاحــات غيــر
كافيــة يتوجــب تعديــل رأينــا  ،هــذا ونعتمــد فــي اســتنتاجاتنا علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريرنــا  ،ومع
ذلــك قــد تــؤدي األحــداث أو الظــروف المســتقبلية بالمجموعــة إلــى التوقــف عــن االســتمرار كمنشــأة مســتمرة .
• تقييــم العــرض العــام وهيــكل ومحتــوى القوائــم الماليــة الموحــدة  ،بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات  ،وفيمــا إذا كانــت القوائــم الماليــة
الموحــدة تظهــر المعامــات واألحــداث ذات العالقــة بطريقــة تحقــق العــرض العــادل.
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• الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة فيمــا يتعلــق بالمعلومــات الماليــة مــن الكيانــات أو األنشــطة التجاريــة داخــل
المجموعــة إلبــداء الــرأي حــول القوائــم الماليــة الموحــدة  ،أننــا مســؤولون عــن التوجيــه واإلشــراف والقيــام بالتدقيــق للمجموعــة ،
ونبقــى المســؤولون الوحيــدون عــن رأينــا.
كمــا نتواصــل مــع القائميــن علــى الحوكمــة فيمــا يتعلــق باألمــور األخــرى وبنطــاق وتوقيــت التدقيــق المخطــط لــه ونتائــج التدقيــق
الهامــة  ،بمــا فــي ذلــك أي تقصيــر جوهــري فــي الرقابــة الداخليــة التــي نجدهــا مــن خــال تدقيقنــا .
كمــا نقــوم بتزويــد القائميــن علــى الحوكمــة ببيــان يظهــر امتثالنــا للمتطلبــات األخالقيــة المتعلقــة باســتقاللنا ،والتواصــل معهــم
بخصــوص جميــع العالقــات وغيرهــا مــن المســائل التــي مــن المعقــول االعتقــاد بتأثيرهــا علــى اســتقالليتنا  ،وحيثمــا كان ذلــك قابــل
للتطبيــق والضمانــات ذات الصلــة .
مــن االمــور التــي تــم التواصــل بشــأنها مــع القائميــن علــى الحوكمــة  ،تــم تحديــد أكثــر هــذه االمــور أهميــة فــي تدقيــق القوائــم
الماليــة الموحــدة للفتــرة الحاليــة  ،والتــي تعــد أمــور تدقيــق رئيســة  ،تــم وصــف هــذه االمــور فــي تقريرنــا كمدققــي حســابات إال إذا
حــال القانــون أو التعليمــات دون اإلفصــاح العلنــي عــن هــذه االمــور أو عندمــا نعــد تقريرنــا  ،وذلــك فــي حــاالت نــادرة للغايــة  ،ان ال
يتــم عــرض امــور معينــة فــي تقريرنــا إذا كان مــن المعقــول ان نتوقــع بــأن اآلثــار الســلبية تفــوق عوائــد المصلحــة العامــة لمثــل هــذا
العــرض.
تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

تحتفــظ الشــركة بقيــود وســجالت حســابية منظمــة بصــورة أصوليــة  ،وهــي متفقــة مــن النواحــي الجوهريــة مــع القوائــم الماليــة
الموحــدة المرفقــة ونوصــي الهيئــة العامــة للمســاهمين المصادقــة علــى هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة بعــد أخــذ االثــار المحتملــة
للبنــود الــواردة فــي فقــرة أســاس الــرأي المتحفــظ واألمــر الــوارد فــي الفقــرة التوكيديــة لتقريرنــا .
عمان  -األردن
 14آيار 2020
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قائمة المركز

شـركة مصفـاة البتـرول األردنيـة
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان  -األردن

 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول
إيضاح

الموجودات

٢٠١٩

٢٠١٨

دينـــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــــــار

موجودات متداولة:
نقد في الصندوق ولدى البنوك

8

21٫856٫935

16٫966٫903

مدينون وارصدة مدينة اخرى

9

598٫548٫250

940٫586٫519

زيت خام ومشتقات بترولية جاهزة ولوازم

10

396٫845٫361

268٫126٫688

1٫017٫250٫546

1٫225٫680٫110

11

2٫294٫639

2٫007٫369

موجودات ضريبية مؤجلة

12

9٫125٫534

7٫784٫486

إستثمارات عقارية  -بالصافي

13

825٫286

838٫441

16

60٫798٫663

-

مجموع موجودات متداولة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
الشامل

الحق في استخدام األصول
ممتلكات ومعدات و مشاريع قيد االنجاز:
اراضي

45٫990٫681

55٫856٫109

ممتلكات وأراضي ومعدات

455٫940٫964

440٫835٫945

ينزل  :االستهالك المتراكم

()364٫203٫725

()345٫011٫296

صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات

137٫727٫920

151٫680٫758

مشاريع قيد االنجاز

39٫884٫879

25٫944٫153

177٫612٫799

177٫624٫911

43٫286٫282

43٫286٫282

()20٫000٫000

()17٫000٫000

23٫286٫282

26٫286٫282

1٫291٫193٫749

1٫440٫221٫599

مجموع ممتلكات وأراضي ومعدات و مشاريع قيد االنجاز

١٤

موجودات غير ملموسة:
ينزل :االطفاء المتراكم
15

صافي الموجودات غير الملموسة
مجموع الموجودات

حسابات متقابلة:
نظام الوفاة والتعويض ومكافأة نهاية الخدمة

٣٢

50٫317٫022

45٫482٫322

رئيس مجلس االدارة
جزء من هذه القوائم المالية
ان االيضاحات المرفقة تشكل
ً
الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المرفق.
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المالي الموحدة
المطلوبات
مطلوبات متداولة:
بنوك دائنة
دائنون وارصدة دائنة اخرى

قائمة (أ)

 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون
االول
إيضاح
٢٠١٨
٢٠١٩
دينـــــــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــــــار
472٫042٫000
457٫868٫374

770٫945٫016
378٫586٫267

17
18

-

2٫112٫322

7٫646٫805
4٫537٫175
9٫417٫662
951٫512٫016

5٫231٫574
1٫156٫875٫179

-

8٫350٫205

32

41٫461٫108

36٫553٫358

16

236٫369
51٫085٫142
92٫782٫619
1٫044٫294٫635

8٫349٫300
184٫356
53٫437٫219
1٫210٫312٫398

/20أ

100٫000٫000

100٫000٫000

/20ب
/20ج
/20د
21
22

45٫834٫122
17٫261٫761
1٫914٫915
73٫284٫319
()86٫472
238٫208٫645
8٫690٫469
246٫899٫114
1٫291٫193٫749

43٫124٫425
16٫143٫555
1٫627٫645
58٫245٫250
()368٫400
218٫772٫475
11٫136٫726
229٫909٫201
1٫440٫221٫599

50٫317٫022

45٫482٫322

إلتزامات مقابل عقد إيجار تمويلي  -الجزء المتداول
مخصص ضريبة الدخل
التزامات التأجير  -الجزء المتداول
إلتزامات نتجت عن تملك شركة تابعة  -الجزء المتداول
مجموع مطلوبات متداولة
مطلوبات غير متداولة:
إلتزامات نتجت عن تملك شركة تابعة  -الجزء غير المتداول
المطلوب لصندوق نظام الوفاة والتعويض ومكافأة نهاية
الخدمة
إلتزامات مقابل عقد إيجار تمويلي  -الجزء غير المتداول
مخصص تعويض نهاية الخدمة
إلتزامات التأجير  -الجزء غير المتداول
مجموع المطلوبات غير المتداولة
مجموع المطلوبات
حقوق الملكية
حقوق مساهمي الشركة:
رأس المال المصرح به والمدفوع كام ً
ال ( 100.000.000سهم بقيمة
دينار أردني للسهم الواحد)
احتياطي اجباري
احتياطي اختياري
إحتياطي مشروع التوسعة الرابعة
إحتياطي تقييم موجودات مالية  -بالصافي
األرباح المدورة
فرق شراء حقوق غير المسيطرين
مجموع حقوق المساهمين
حقوق غير المسيطرين
مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
حسابات متقابلة:

19
16

30

32
نظام الوفاة والتعويض ومكافأة نهاية الخدمة
الرئيس التنفيذي
جزء من هذه القوائم المالية
ان االيضاحات المرفقة تشكل ً
الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المرفق.
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قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة

المجمــوع

أخـــــرى

تسويق وبيع
المنتجات البترولية
دينـــــــــــــــــــار
939٫595٫338
()880٫382٫603
59٫212٫735
2٫695٫508
61٫908٫243
()20٫699٫924
()3٫244٫632
()3٫344٫862
()2٫423٫368
()3٫000٫000
()1٫031٫031
()1٫067٫457
27٫096٫969
()5٫225٫446
21٫871٫523

مصنع الزيوت
دينـــــــــــــــــــار
26٫652٫097
()15٫285٫479
11٫366٫618
15٫517
11٫382٫135
()1٫860٫789
()308٫319
()4٫540
()207٫780
9٫000٫707
()1٫438٫997
7٫561٫710

للسنــــــــة المنتهيـــــــــة فـــــــي  31كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول ٢٠١٩
نشاط التكرير
وتعبئة
اسطوانات الغاز
دينـــــــــــــــــــار
497٫108٫504
()452٫671٫183
44٫437٫321
18٫193٫334
62٫630٫655
()35٫472٫799
()9٫003٫556
()39٫310٫278
()1٫100٫414
()3٫658٫008
()5٫049٫600
13٫296٫917
33٫311٫028
491٫708
()176٫922
15٫958٫731
()1٫287٫830
14٫670٫901
دينـــــــــــــــــــار
84٫668
84٫668
84٫668

قائمة (ب)

أخـــــرى

تسويق وبيع
المنتجات البترولية
مصنع الزيوت
دينـــــــــــــــــــار
26٫223٫997
()14٫875٫857
11٫348٫140
44٫736
11٫392٫876
()1٫800٫199
()299٫631
()6٫128
188٫951
9٫475٫869
()1٫300٫168
8٫175٫701

للسنــــــــة المنتهيـــــــــة فـــــــي  31كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول ٢٠١٨
المجمــوع
دينـــــــــــــــــــار
739٫276٫814
()697٫695٫833
41٫580٫981
2٫033٫211
43٫614٫192
()17٫019٫579
()3٫314٫072
()3٫933٫918
()2٫169٫570
()3٫000٫000
14٫177٫053
()2٫854٫843
11٫322٫210

29
30

29

دينـــــــــــــــــــار
1٫463٫355٫939
()1٫348٫339٫265
115٫016٫674
20٫904٫359
135٫921٫033
()58٫033٫512
()12٫556٫507
()42٫575٫012
()2٫631٫148
()1٫100٫414
()3٫000٫000
()3٫658٫008
()5٫049٫600
13٫296٫917
33٫311٫028
491٫708
()176٫922
()1٫031٫031
()1٫067٫457
52٫141٫075
()7٫952٫273
44٫188٫802

دينـــــــــــــــــــار
84٫881
84٫881
84٫881

43٫866٫972
321٫830
44٫188٫802
-/439

نشاط التكرير
وتعبئة
اسطوانات الغاز
دينـــــــــــــــــــار
966٫875٫446
()912٫502٫064
54٫373٫382
15٫107٫117
69٫480٫499
()39٫080٫263
()7٫553٫348
()34٫517٫567
5٫000٫000
1٫248٫444
5٫783٫760
()4٫272٫106
542٫085
()1٫219٫336
()7٫090٫219
9٫369٫753
21٫232٫033
()243٫321
274٫679
18٫955٫093
()1٫665٫337
17٫289٫756

دينـــــــــــــــــــار
1٫732٫376٫257
()1٫625٫073٫754
107٫302٫503
17٫185٫064
124٫487٫567
()57٫900٫041
()11٫167٫051
()38٫372٫732
5٫000٫000
()732٫175
5٫783٫760
()4٫272٫106
()3٫000٫000
542٫085
()1٫219٫336
()7٫090٫219
9٫369٫753
21٫232٫033
()243٫321
274٫679
42٫692٫896
()5٫820٫348
36٫872٫548

36٫616٫235
256٫313
36٫872٫548
-/3٦6

19

18
18
16

 /18د
 /9ي
28
10
15
18
28
 /18ح

26
27

25

23
24

إيضاح

شـركة مصفـاة البتـرول األردنيـة
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان  -األردن

صافي المبيعات
ينزل  :كلفة المبيعات
مجمل الربح من المبيعات
يضاف  :ايرادات تشغيلية واخرى
مجمل الربح
ينزل  :مصاريف البيع والتوزيع
مصاريف ادارية وعمومية
فوائد وعموالت بنكية
المحرر من مخصص اسطوانات الغاز
(مخصص) خسائر ائتمانية متوقعة
تسوية األرباح مع الحكومة  -دعم
(مخصص) المواد الراكدة وبطيئة الحركه و الرواسب
اطفاء موجودات غير ملموسة
المسترد من مخصص القضايا
خسائر االسطوانات الهندية
(مخصص) اجور تخزين
ايراد تخزين المحزون االستراتيجي
ايراد فوائد تأخير من الحكومة
المحرر من (مخصص) تعويضات اصابات عمل
(مخصص) المحرر من إجازات الموظفين
فوائد التزامات تأجير
فوائد نتجت عن تملك شركة تابعة
الربح للسنة قبل ضريبة الدخل  -قائمة (هـ)
ضريبة الدخل للسنة
الربح للسنة  -قائمة (ج) و (د)

يعود إلى :
مساهمي الشركة
غير المسيطرين

حصة السهم من الربح للسنة العائد لمساهمي الشركة -
االساسي
حصة السهم من الربح للسنة العائد لمساهمي الشركة -
المخفض
29
رئيس مجلس االدارة

-/439
الرئيس التنفيذي

-/3٦6

جزء من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المرفق.
ان االيضاحات المرفقة تشكل
ً

قائمة الدخل الشامل الموحدة			
شـركة مصفـاة البتـرول األردنيـة
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان  -األردن

قائمة (ج)

للسنة المنتهية في
 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول
٢٠١٩
دينـــــــــــــــــــــــار

٢٠١٨
دينـــــــــــــــــــــــار

الربح للسنة  -قائمة (ب)

44٫188٫802

36٫872٫548

البنود غير قابلة للتحول الحقًا لقائمة األرباح أوالخسائر الموحدة:
التغير في إحتياطي تقييم الموجودات المالية بالصافي
اجمالي الدخل الشامل للسنة  -قائمة (د)

287٫270
44٫476٫072

اجمالي الدخل الشامل الموحد للسنة العائد إلى :
مساهمي الشركة
غير المسيطرين

44٫154٫242
321٫830
44٫476٫072

()453٫209
36٫419٫339

36٫163٫026
256٫313
36٫419٫339

جزء من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المرفق.
ان االيضاحات المرفقة تشكل
ً
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

حقوق غير
المسيطرين
دينـــــــــــــــــــار

11٫136٫726
321٫830
-

مجموع حقوق
مساهمي
الشركة
دينـــــــــــــــــــار

٢١٨٫٧٧٢٫٤٧٥
43٫866٫972
287٫270
44٫154٫242
-

األرباح
المدورة***
دينـــــــــــــــــــار

58٫245٫250
43٫866٫972
43٫866٫972
()19٫786٫855
-

فرق شراء
حقوق غير
المسيطرين
دينـــــــــــــــــــار

()368٫400
-

احتياطي
مشروع
التوسعة
الرابعة
دينـــــــــــــــــــار

8٫538٫579
7٫420٫373

إحتياطي تقييم
موجودات مالية -
بالصافي
دينـــــــــــــــــــار

1٫627٫645
287٫270
287٫270
-

احتياطـــي
اختيـــاري*
دينـــــــــــــــــــار

16٫143٫555
8٫538٫579
()7٫420٫373

احتياطــــــــــي
اجبــــــــــــاري
دينـــــــــــــــــــار

43٫124٫425
2٫709٫697
-

رأس المـــــــــال
المدفـــــــــــــوع

دينـــــــــــــــــــار

100٫000٫000
-

قائمة (د)

مجموع
حقوق
الملكية
دينـــــــــــــــــــار

229٫909٫201
44٫188٫802
287٫270
321٫830
-

٤١٫٧٠٦٫٧٢٠
٤١٫٧٠٦٫٧٢٠
٠
-

100٫000٫000
-

100٫000٫000
-

100٫000٫000

-

14٫584٫910
14٫584٫910
-

١٫٤١٧٫٧٠٥
٤٣٫١٢٤٫٤٢٥

-

()15٫958٫952
-

2٫080٫854
2٫080٫854
()453٫209

7٫836٫292
()6٫277٫647
16٫143٫555

100٫000٫000
17٫261٫761
2٫652٫918
2٫652٫918
-

()453٫209
1٫627٫645

45٫834٫122

1٫914٫915
-

7٫836٫292
6٫277٫647
()16٫766٫857
-

-

43٫433٫771
()1٫481٫324
41٫952٫447
36٫616٫235
-

()368٫400
()368٫400

281٫928
()86٫472

204٫459٫173
()1٫481٫324
202٫977٫849
36٫616٫235
()453٫209

36٫616٫235
()17٫090٫289
16٫766٫857
()20٫000٫000
58٫245٫250

15٫958٫952
()25٫000٫000
73٫284٫319

9٫678٫017
9٫678٫017
256٫313
36٫163٫026
()20٫000٫000
()368٫400
218٫772٫475

()25٫000٫000
()2٫768٫087
281٫928
8٫690٫469 ٢٣٨٫٢٠٨٫٦٤٥

214٫137٫190
()1٫481٫324
212،655،866
36٫872٫548
()453٫209
256٫313
1٫202٫396
11٫136٫726

()25٫000٫000
()2٫768٫087
281٫928
246٫899٫114

44٫476٫072
-

شـركة مصفـاة البتـرول األردنيـة
(شركة مساهمة عامة محدودة) عمان  -األردن

العــــــــــــام ٢٠١٩

الرصيد في بداية العام

الربح للسنة  -قائمة (ب)

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

المقتطع للإلحتياطيات
تحويل من احتياطي اختياري إلى احتياطي التوسعة الرابعة
****
تحويل من احتياطي التوسعة الرابعة إلى األرباح المدورة **

التغير في حقوق غير المسيطرين

أرباح موزعة على المساهمين *****

فرق شراء حقوق غير المسيطرين

الرصيد في نهاية العام

الرصيد في بداية العام

العــــــــــــام ٢٠١٨

أثر تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ( - )9بالصافي بعد
الضريبة
الرصيد المعدل

الربح للسنة  -قائمة (ب)

المقتطع للإلحتياطيات

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

تحويل من احتياطي التوسعة الرابعة إلى األرباح المدورة

تحويل من احتياطي اختياري إلى احتياطي التوسعة الرابعة

التغير في حقوق غير المسيطرين

أرباح موزعة على المساهمين *****

الرصيد في نهاية العام

فرق شراء حقوق غير المسيطرين

36٫419٫339
()20٫000٫000
1٫202٫396
()368٫400
229٫909٫201

جزء من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المرفق.
ان االيضاحات المرفقة تشكل
ً

* قررت الهيئة العامة في إجتماعها العادي المنعقد بتاريخ  27نيسان  2019تخصيص مبلغ  8.538.579دينار لحساب اإلحتياطي اإلختياري من حساب األرباح المدورة
** قررت الهيئة العامة في إجتماعها العادي المنعقد بتاريخ  27نيسان  2019تخصيص مبلغ  8.538.579دينار لحساب إحتياطي خاص ألغراض مشروع التوسعة الرابع من حساب األرباح المدورة و قامت الشركة بدفع مبلغ  15.958.952دينار خالل العام 2019
من االحتياطي الخاص ألغراض مشروع التوسعة الرابع متمثل بدفعات أعمال التصميم األساسية والتفصيلية واإلستشارات الفنية والمالية الخاصة بالمشروع.
*** تشمل ارباح العام واالرباح المدورة مبلغ  9.125.534دينار كما في  31كانون األول  2019تتمثل في قيمة الموجودات الضريبية المؤجلة والمقيدة التصرف بموجب تعليمات هيئة األوراق المالية
بناء على الموافقة المسبقة للهيئة العامة للمساهمين بتاريخ  27نيسان .2019
**** قامت الشركة بتحويل مبلغ  7.420.373دينار من رصيد االحتياطي االختياري إلى احتياطي مشروع التوسعة الرابع خالل العام 2019
ً
***** قررت الهيئة العامة في إجتماعها العادي المنعقد بتاريخ  27نيسان  2019توزيع أرباح نقدية بما نسبته  %25من رأس المال المدفوع والذي يعادل  25مليون دينار (مقابل  20مليون دينار عن أرباح العام .)2017

قائمة (هـ)

			
األردنيـة النقدية الموحدة
التدفقات
قائمة
شـركة مصفـاة البتـرول

(شركة مساهمة عامة محدودة) عمان  -األردن
التدفقات النقدية من عمليات التشغيل :
الربح للسنة قبل الضريبة  -قائمة (ب)
التعديالت:
استهالك ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارية
استهالك حق استخدام المأجور
اطفاءات موجودات غير ملموسة
تسوية األرباح 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 االسطوانات الهندية
ايراد فوائد تأخير من الحكومة
ايراد تخزين المخزون االستراتيجي
مخصص تسهيالت 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

إيضاح

 13و 14
16
15
28
 /18د
18
18
16
18
10
 /18ح

 /9ي

الزيادة (النقص) في المطلوب لصندوق نظام الوفاة والتعويض ومكافـأة نهاية
الخدمة
الزيادة (النقص) في دائنون وارصدة دائنة اخرى
صافي التدفقات النقدية من (اإلستخدامات 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 (اإلستخدامات النقدية) في عمليات التشغيل

19
 /18ح
10

للسنة المنتهية في
 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول
2019
دينـــــــــــــــــــــــار

2018
دينـــــــــــــــــــــــار

52٫141٫075

42٫692٫896

21٫046٫378
3٫634٫685
3٫000٫000
176٫922
52٫013
1٫067٫457
1٫031٫031
()491٫708
1٫100٫414
5٫049٫600
3٫658٫008

25٫278٫716
3٫000٫000
()5٫783٫760
()5٫000٫000
()274٫679
96٫482
()542٫085
243٫321
4٫272٫106
8٫090٫219
1٫219٫336

()33٫311٫028
()13٫296٫917
2٫631٫148

()21٫232٫033
()9٫369٫753
732٫175

47٫489٫078
382٫150٫091
()128٫145٫031

43٫422٫941
()62٫457٫237
47٫396٫158

4٫907٫750

()6٫229٫864

76٫974٫215

()124٫022٫740

383٫376٫103
()6٫878٫090
()2٫250٫000
()1٫674٫056
372٫573٫957

()101٫890٫742
()5٫949٫673
()1٫000٫000
()108٫840٫415

التدفقات النقدية من عمليات االستثمار:
التغير في ممتلكات و أراضي ومعدات وإستثمارات عقارية  -بالصافي

المدفوع لوزراة الطاقة لقاء رخصة التسويق
مشاريع قيد االنجاز  -بالصافي
(شراء) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
المدفوع لشراء شركة تابعة
صافي (اإلستخدامات النقدية في) عمليات االستثمار

()26٫055٫611
()13٫940٫726

()24٫394٫636
()4٫280٫000
()14٫738٫612

()39٫996٫337

()15٫000
()5٫500،000
()48٫928٫248

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
عمليات غير نقدية
تحويالت من ممتلكات و أراضي و معدات  -بالصافي إلى حق استخدام مأجور

()298٫903٫016
()25٫000٫000

182٫845٫250
802٫564
()20٫000٫000

١٦

()3٫784٫572
()327٫687٫588
4٫890٫032
16٫966٫903
21٫856٫935

163٫647٫814
5٫879٫151
11٫087٫752
16٫966٫903

14

11٫269٫911

8

جزءمن هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المستقل .
إن اإليضاحات المرفقة تشكل
ً
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شركة مصفاة البترول األردنية

(شركة مساهمة عامة محدودة) عمان  -األردن

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة					

( )1عــــــــــــــــام:
تأسســت الشــركة بتاريــخ  8تمــوز  1956برأســمال مقــداره أربعــة مالييــن دينــار أردنــي وقــد تمــت زيــادة رأس المــال علــى عــدة
مراحــل كان اخرهــا قــرار الشــركة المتخــذ فــي اجتماعهــا غيــر العــادي بتاريــخ  28نيســان  2016حيــث تــم زيــادة رأس مــال الشــركة
عــن طريــق رســملة  25مليــون دينــار وتوزيعهــا علــى المســاهمين ليصبــح رأســمال الشــركة المصــرح بــه والمدفــوع  100مليــون
دينــار .
تمتلــك الشــركة باالضافــة إلــى الوحــدات الرئيســية لتكريــر وتصنيــع المشــتقات البتروليــة مصنــع النتــاج الزيــوت المعدنيــة
باالضافــة إلــى شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة  ،كمــا تمتلــك الشــركة ثالثــة محطــات لتعبئــة الغــاز المســال بالزرقــاء
و عمــان و اربــد ،كمــا يتــم فــي مشــغل خــاص عمليــة اصــاح اســطوانات الغــاز بهــدف خفــض كلفــة شــطب االسطوانــــات  ،وتغطي
القوائــم الماليــة الموحــدة المرفقــة عمليــات الوحــدات الرئيســية والمصانــع والشــركات التابعــة المملوكــة بشــكل مباشــر وغيــر
مباشــر.
كمــا تقــوم الشــركة اضافــة إلــى تكريــر وانتــاج وتصنيــع المشــتقات البتروليــة بعمليــة نقــل وتوزيــع هــذه المشــتقات إلــى بعــض
المســتهلكين الذيــن يتــم تزويدهــم مــن الشــركة مباشــرة والقيــام بتســويق الزيــوت المعدنيــة  ،وتقــوم شــركة تســويق
المنتجــات البتروليــة األردنيــة بتزويــد المحطــات التابعــة لهــا بالمشــتقات النفطيــة اضافــة لعمليــة صيانــة هــذه المحطــات فــي
جميــع انحــاء المملكــة .
بموجــب إتفاقيــة التســوية مــع الحكومــة األردنيــة بتاريــخ  25شــباط  2008حــول إنهــاء اإلمتيـــاز  ،يتوجــب علــى الشــركة فصــل
بعــض نشــاطات الشــركة عــن طريــق تأســيس شــركات جديــدة مملوكــة كليــً أو جزئيــً لشــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة بعــد
تاريــخ إنتهــاء عقــد اإلمتيــــاز فــي  2آذار  ، 2008وعليــه قامــت الشــركة خــال الســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول  2008بتأســيس
شــركتين تابعتيــن مملوكتيــن بالكامــل مــن قبــل شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة و همــا الشــركة األردنيــة لصناعــة وتعبئــة
الغــاز المســال والشــركة األردنيــة لصناعــة الزيــوت المعدنيــة  ،تمهيــدًا لفصــل نشــاطي تعبئــة الغــاز وصناعــة الزيــوت المعدنيــة
 ،علمــً بــأن هاتيــن الشــركتين لــم تمارســا أي نشــاط تجــاري بعــد  ،وال تــزال الشــركة بصــدد إســتكمال إجــراءات فصــل نشــاطات
الشــركة األخــرى  ،هــذا وقامــت الشــركة بتأســيس شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة خــال العــام  2013وهــي مملوكــة
بالكامــل لشــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة.
تــم اقــرار القوائــم الماليــة الموحــدة للشــركة مــن قبــل مجلــس االدارة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــــــخ  14آيــار  2020وهــي خاضعــة
لموافقــة الهيئــة العامــة للمســاهمين .

( )٢إتفاقية اإلمتياز:
(أ) إنتهــت إتفاقيــة اإلمتيــاز الموقعــة بيــن الحكومــة األردنيــة والشــركة بتاريــخ  2آذار  2008وعليــه قامــت الشــركة بتوقيــع
إتفاقيــة تســوية مــع الحكومــة األردنيــة بتاريــخ  25شــباط  2008حــول إنهــاء اإلمتيــاز والتــي أقرتهــا الهيئــة العامــة فــي إجتماعهــا
غيــر العــادي المنعقــد بتاريــخ  22آذار  2008حيــث لــم يتــم التوصــل إلــى اتفــاق حــول احقيــة االحتفــاظ بأرصــدة مخصــص الخســائر
االئتمانيــة المتوقعــة ومخصــص المــواد الراكــدة وبطيئــة الحركــة والرواســب فــي حينــه  ،ونتيجــة إلــى االتفــاق بيــن الشــركة
والحكومــة األردنيــة ورد كتــاب وزارة الماليــة رقــم  28669/18/4تاريــخ  29اب  2019والــذي تضمــن موافقــة وزارة الماليــة علــى ان
تقــوم الشــركة بتنظيــف خزاناتهــا مــن الرواســب والمــاء مــع تحمــل الحكومــة لهــذه الكلفــة وان تقــوم الشــركة بشــطب
المــواد وقطــع الغيــار واللــوازم التــي انتفــت الحاجــة لهــا وتحويــل الرصيــد الفائــض مــن مخصــص المــواد الراكــدة وبطيئــة
الحركــة والرواســب إلــى وزارة الماليــة ،كمــا تضمــن الكتــاب موافقــة وزارة الماليــة علــى احتفــاظ الشــركة برصيــد مخصــص
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة  ،وفــي حــال اســترداد الشــركة ألي ذمــة تــم رصدهــا ضمــن المخصــص يتــم قيــد المبلــغ المرصود
لحســاب وزارة الماليــة.
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هــذا وبموجــب قــرار مجلــس إدارة شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة رقــم  2009/132تاريــخ  15تشــرين الثانــي  ، 2009تمــت
الموافقــة علــى مــا ورد فــي كتــاب معالــي وزيــر الماليــة رقــم ( )25741/4/18تاريــخ  15تشــرين الثانــي  2009إلنهــاء األمــور الماليــة
العالقــة بيــن الشــركة وكل مــن وزارتــي الماليــة والطاقــة والثــروة المعدنيــة وذلــك بموجــب األســس التاليــة :
( )1ســيتم مــن خــال آليــة تســعير المشــتقات النفطيــة تحقيــق ربــح ســنوي للشــركة بمقــدار  7/5مليــون دينــار بعــد الضريبــة
لنشــاط التكريــر والتوزيــع مــع مراعــاة أن يكــون التغيــر فــي نفقــات الشــركة ضمــن النســب الطبيعيــة .
( )2تستثنى أرباح مصنع الزيوت من األرباح المشار إليها في البند ( )1أعاله على أن تخضع هذه األرباح لضريبة الدخل .
( )3تمنــح الشــركة مبلــغ وقــدره ( )10ســنت  /برميــل مــن الوفــر المتحقــق للحكومــة كربــح إضافــي مــن بــدل تكريــر النفــط
العراقــي ويحتســب هــذا البــدل علــى كميــة البراميــل المســتلمة مــن قبــل الشــركة وعلــى أن تخضــع هــذه األربــاح للضريبــة .
( )4اإلتفــاق مــا بيــن ممثلــي الحكومــة ورئيــس لجنــة التدقيــق المنبثقــة عــن مجلــس إدارة الشــركة علــى أي مخصــص جديــد
أو زيــادة المخصصــات القائمــة وأن يتــم مراجعتهــا بشــكل ربعــي .
• هــذا وبموجــب قــرار مجلــس الــوزراء فــي إجتماعــه المنعقــد بتاريــخ  24تشــرين الثانــي  2009تــم الموافقــة علــى البنــود أعــاه
لتســوية العالقــة الماليــة بيــن الحكومــة وشــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة .
• بموجــب كتــاب رئاســة الــوزراء رقــم  6014/5/17/31بتاريــخ  24آذار  2010وكتــاب وزارة الطاقــة والثــروة المعدنيــة رقــم 1439/1/5/6
بتاريــخ  29آذار  2010تمــت الموافقــة علــى تمديــد االتفاقيــة أعــاه للعــام . 2010
(ب) هــــذا وتم احتســاب أرباح الشــركة للفترة المنتهية في  30نيســان  2018ولالعوام من  2012ولغاية نهاية العام  2017وفقًا
لقــرار مجلــس الــوزراء فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  13أيلــول  2012والموضــح فــي كتــاب رئاســة الــوزراء رقــم 24694/5/17/31
بتاريــخ  17أيلــول  2012والموافــق عليــه مــن قبــل الهيئــة العامــة فــي اجتماعهــا غيــر العــادي المنعقــد بتاريــخ  8تشــرين الثانــي
 2012والمتضمــن مــا يلــي :
( )1ان يتــم مــن خــال آليــة تســعير المشــتقات النفطيــة تحقيــق ربــح ســنوي صافــي لشــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة
بمقــدار ( )15خمســة عشــر مليــون دينــار بعــد الضريبــة مــع مراعــاة ان يكــون التغييــر فــي نفقــات الشــركة ضمــن النســب
الطبيعيــة وبخــاف ذلــك يتــم التشــاور والتنســيق مــع الحكومــة حــول االختــاف فــي هــذه النســب .
( )2للحكومــة الحــق بتعييــن مدقــق حســابات خارجــي (محاســب قانونــي) للتدقيــق علــى بيانــات المصفــاة للغايــات التــي
تحددهــا الحكومــة .
( )3عــدم احتســاب أربــاح شــركة التســويق المملوكــة لشــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة وأربــاح أيــة شــركات أخــرى مملوكــة
لهــا تنشــأ مســتقب ً
ال والعاملــة بموجــب رخــص صــادرة عــن وزارة الطاقــة والثــروة المعدنيــة او المنظــم للقطــاع مــن األربــاح
المشــار اليهــا أعــاه وعلــى ان تكــون البيانــات الماليــة او الحســابات الخاصــة بهــا منفصلــة .
( )4عــدم احتســاب اربــاح مصنــع الزيــوت مــن األربــاح المشــار إليهــا أعــاه بشــرط تحميــل مصنــع الزيــوت التكاليــف الثابتــة
والمتغيــرة الخاصــة بــه ســواء كانــت مباشــرة او غيــر مباشــرة وعلــى ان تكــون البيانــات الماليــة او الحســابات الخاصــة بهــا
منفصلــة .
( )٥عــدم احتســاب أربــاح نشــاط الغــاز المســال مــن األربــاح المشــار اليهــا أعــاه وعلى ان تكــون البيانات المالية او الحســابات
الخاصــة بهــا منفصلة .
( )6عــدم احتســاب مــا تتقاضــاه شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة مقابــل تكريــر النفــط الخــام العراقــي بواقــع ( )10ســنت /
برميــل مــن األربــاح المشــار اليهــا أعــاه علــى ان تخضــع هــذه األربــاح للضريبــة .
()7عــدم تحميــل البيانــات الحاليــة او المســتقبلية أيــة مخصصــات أو نفقــات تخــص ســنوات ســابقة باســتثناء المخصصــات
او النفقــات الملتــزم بهــا (مخصصــات وحقــوق عماليــة  ،الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة  ،مخصصــات شــطب اســطوانات
الغــاز  ،مخصصــات قضايــا علــى الشــركة  ،مخصصــات مــواد راكــدة  ،مخصصــات تأميــن ذاتــي  ....الــخ) وعلــى ان تدقــق هــذه
المخصصــات وبياناتهــا الماليــة مــن قبــل الحكومــة .
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( )٨ينطبــق مــا ذكــر أعــاه علــى عــام  2011وحتــى انتهــاء الفتــرة اإلنتقاليــة والتــي مدتهــا ( )5ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ مباشــرة
الشــركات التســويقية اعمالهــا المتوقــع اعتبــارا مــن تاريــخ أول ايلــول  ،2012علمــً بــأن شــركات تســويق وبيــع المنتجــات البتروليــة
األردنيــة باشــرت أعمالهــا اعتبــارًا مــن أول ايــار  ، 2013وتــم انهــاء العالقــة الماليــة بيــن الشــركة و الحكومــة و ايقــاف العمــل بالقــرار
أعــاه بتاريــخ  30نيســان  2018بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  7633المتخــذ فــي جلســته المنعقــده بتاريــخ  30نيســان .2018
وتــم قيــد فــرق الربــح المحتســب وفقــا لهــذه الطريقــة عنــد احتســاب الربــح وفقــا لألســس التجاريــة فــي حســاب وزارة الماليــة للفتــرة
المنتهيــة فــي  30نيســان  2018ولالعــوام مــن  2012ولغايــة نهايــة العــام  2017تحــت بنــد تســوية األربــاح مــع الحكومــة  ،علمــً أنــه لــم يتــم
إســتثناء نتائــج أعمــال نشــاط الغــاز المســال مــن األربــاح الــواردة فــي البنــد ( )5أعــاه بالرغــم مــن ان قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 7633
المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  30نيســان  2018قــد حــدد عمولــة تعبئــة اســطوانات الغــاز للفتــرة مــن أول أيــار  2018ولغايــة
 31كانــون األول  2018بواقــع  43دينــار للطــن المبــاع  ،كمــا تــم تحديــد معــدل العائــد علــى اإلســتثمار لمراكــز تعبئــة الغــاز البترولــي
المســال لغايــات إحتســاب مقــدار العمولــة لهــا بنســبة  %12ســنويا  ،بحيــث تعالــج أي مبالــغ فائضــة أو ناقصــة ناتجــة عــن زيــادة أو
إنخفــاض معــدل العائــد علــى اإلســتثمار عــن القيمــة المســتهدفة فــي إحتســاب مقــدار العمولــة لمراكــز التعبئــة للفتــرة الالحقــة
هبوطــً أو صعــودًا  ،وعلــى أن ال يتحقــق مــن االليــة أعــاه أي زيــادة فــي كلفــة اإلســطوانة علــى المواطنيــن أو دعــم مــن قبــل الخزينــة
 /وزارة الماليــة لهــذا النشــاط  ،علمــا ان الشــركة قامــت بتزويــد هيئــة تنظيــم قطــاع الطاقــة بجميــع معلومــات وبيانــات نشــاط الغــاز
ليتــم تحديــد مبلــغ العمولــة للعاميــن  2019و ،2020وقــد قامــت وزارة الطاقــة و الثــروة المعدنيــة بتعييــن مدقــق حســابات و شــركة
دراســات خارجيــة لتحديــد قيمــة العمولــة للعاميــن  2019و 2020علمــا أن الشــركة قامــت بتزويــد الجهــات التــي تــم تعيينهــا مــن قبــل
وزارة الطاقــة و الثــروة المعدنيــة بجميــع البيانــات المطلوبــة و مــا زالــت قيــد االجــراء.

( )٣إنتهاء العالقة مع الحكومة:

بموجــب محضــر اجتمــاع مســتقبل عمــل الشــركة الموقــع بتاريــخ  13أيلــول  2012إنتهــت العالقــة الماليــة بيــن شــركة مصفــاة
البتــرول األردنيــة والحكومــة األردنيــة بتاريــخ  30نيســان  2018وصــدر قــرار مجلس الــوزراء رقم  7633المتخذ في جلســته المنعقدة
بتاريــخ  30نيســان  2018وتضمــن تمديــد إســتثناء المشــتقات النفطيــة الناتجــة عــن التكريــر فــي شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة
مــن تطبيــق المواصفــات األردنيــة طــوال فتــرة تنفيــذ مشــروع التوســعة الرابــع إعتبــارا مــن أول أيــار  2018شــريطة اإللتــزام
بمراحــل تنفيــذ المشــروع وعلــى أن ال يزيــد إنتــاج شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة عــن  %46مــن حاجــة الســوق المحلــي بالنســبة
للمشــتقات النفطيــة غيــر المطابقــة للمواصفــات كمــا تضمــن تكليــف وزارة الماليــة بمتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات بخصــوص النقــاط
أدنــاه ورفــع مــا يتــم التوصــل إليــه إلــى مجلــس الــوزراء:

( )1قيــام وزارة الماليــة بإحتســاب المبالــغ المســتحقة لشــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة حتــى تاريــخ  30نيســان  2018وأن يتــم
دفعهــا علــى دفعــات خــال األعــوام  2018و 2019و 2020مــع الفوائــد الناتجــة مــن عمليــة التقســيط وبالنســب التاليــة ( ٪30و  ٪40و
 )٪30وعلــى أن تدفــع قيمــة هــذه المبالــغ بعــد صــدور قانــون الموازنــة العامــة وقبــل نهايــة الربــع الثانــي مــن كل عــام لنفــس
العــام وصــوالً إلــى ســداد كامــل عــام  2020مــع قيــام وزارة الماليــة بتزويــد شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة بكتــاب يبيــن المبالــغ
المســتحقة للمصفــاة بتاريــخ  30نيســان  2018وضمــان دفعهــا مــع الفوائــد بالكلفــة الفعليــة التــي تتحملهــا الشــركة خــال
ـاء علــى االتفــاق بيــن الشــركة
المــدة أعــاه وبالنســب المبينــة أعــاه  ،ونتيجــة لعــدم التــزام الحكومــة بمــا ورد بالقــرار اعــاه وبنـ ً
والحكومــة صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  6399المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  9أيلــول  2019والــذي تضمــن قيــام
الشــركة باقتــراض مبلــغ يعــادل حوالــي  457مليــون دينــار مــن البنــوك لتســديد جــزء مــن رصيــد المديونيــة المســتحقة لصالــح
الشــركة علــى الحكومــة لغايــة تاريــخ  31كانــون االول  2018مقابــل اصــدار تعهــدات مــن قبــل وزارة الماليــة للبنــوك المحــال عليهــا
تتعهــد بموجبهــا بســداد مبلــغ القــروض والفوائــد المســتحقة عليهــا  ،وعليــه قامــت الشــركة خــال النصــف االول مــن شــهر
تشــرين االول  2019بســحب مبلــغ يعــادل  455.505.000دينــار مــن البنــوك التــي تمــت االحالــة عليهــا مــن قبــل وزارة الماليــة ،حيــث
قامــت وزارة الماليــة باصــدار تعهــدات لهــذه البنــوك بســداد قيمــة اقســاط القــروض والفوائــد المســتحقة عليهــا  ،وعليــه قامــت
الشــركة بتخفيــض قيمــة المبلــغ الــذي تــم ســحبه و البالــغ  455.505.000دينــار مــن رصيــد الذمــم المســتحقة علــى الجهــات األمنيــة
و الــوزارات و الدوائــر والجهــات الحكوميــة ووزارة الماليــة بموجــب االتفاقيــة الموقعــة بيــن الشــركة و الحكومــة األردنيــة  ،علمــا أن
الحكومــة األردنيــة قامــت بســداد جميــع األقســاط و الفوائــد المســتحقة للبنــوك المحــال عليهــا بموعــد اســتحقاقها ،وهــذا بــرأي
ادارة الشــركة و المستشــارين القانونييــن للشــركة  ،فانــه ال يترتــب علــى الشــركة أيــة التزامــات بخصــوص القــروض و التعهــدات
أعــاه (إيضــاح  /9هـــ).
( )2قيــام شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة بمعالجــة الرواســب والمــاء الموجــودة بالخزانــات وإتــاف مــا يلــزم مــن تلــك المــواد ،
وعلــى أن يتــم تقييــم المــواد الراكــدة بتاريــخ  30نيســان  2018وإحتســاب كلفــة الرواســب والمــاء وكلــف التخلــص منهــا وأن يحــول
الفائــض لــوزارة الماليــة  ،ونتيجــة لالتفــاق بيــن الشــركة والحكومــة ورد كتــاب مــن وزارة الماليــة رقــم  28669/18/4بتاريــخ  29اب
 2019والــذي تضمــن موافقــة وزارة الماليــة علــى ان تقــوم الشــركة بتنظيــف خزاناتهــا مــن الرواســب والمــاء مــع تحمــل الحكومــة
لهــذه الكلفــة وان تقــوم الشــركة بشــطب المــواد وقطــع الغيــار واللــوازم التــي انتفــت الحاجــة لهــا وتحويــل الرصيــد الفائــض
مــن مخصــص المــواد الراكــدة وبطيئــة الحركــة والرواســب إلــى وزارة الماليــة  ،وعليــه قامــت الشــركة باحالــة عطــاء معالجــة
الرواســب وتكليــف لجنــة مختصــة بدراســة المخــزون مــن قطــع الغيــار واللــوازم األخــرى لتحديــد المــواد واللــوازم التــي انتفــت
الحاجــة لهــا تمهيــدا لشــطبها (إيضــاح .)10
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( )3قيــام شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة باإلحتفــاظ بمبلــغ ( )5مليــون دينــار كمخصــص شــطب وإصــاح وإســتبدال إســطوانات
الغــاز وتحويــل مبلــغ ( )5مليــون دينــار المتبقيــة لحســاب وزارة الماليــة  ،وفــي حــال تجــاوزت القيمــة الفعليــة لشــطب وإصــاح
وإســتبدال اإلســطوانات ذلــك المبلــغ يتــم تحويلــه مــن وزارة الماليــة مــن بنــد أمانــات  ،أمــا إذا كانــت القيمــة الفعليــة أقــل يتــم
تحويــل الفــرق إلــى وزارة الماليــة وعلــى أن تتــم معالجــة هــذا الموضــوع مســتقبال مــن خــال اليــة التســعير ،وبنــاء علــى ذلــك
قامــت الشــركة بتحريــر مبلــغ ( )5مليــون دينــار خــال الفتــرة المنتهيــة بتاريــخ  30نيســان  2018وعكســها لحســاب وزارة الماليــة
ووافقــت وزارة الماليــة علــى هــذا االجــراء بموجــب كتــاب وزارة الماليــة رقــم  28669/18/4بتاريــخ  29اب ( 2019إيضــاح /18د).
( )4قيــام شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة بحــذف فوائــد إقتــراض شــركة الكهربــاء الوطنيــة البالغــة  79.2مليــون دينــار وعلــى أن
تتــم التســوية بيــن شــركة الكهربــاء الوطنيــة والحكومــة  ،علمــا أن الشــركة قــد قامــت بحــذف هــذه المبالــغ مــن قائمــة المركــز
المالــي الموحــدة بنــاء علــى كتــاب وزارة الماليــة الموجــه إلــى شــركة الكهربــاء الوطنيــة رقــم  33025/73/18بتاريــخ  25تشــرين
الثانــي  2018و المتضمــن قيــام وزارة الماليــة بقيــد مبلــغ الفوائــد كســلفة مســتحقة علــى شــركة الكهربــاء الوطنيــة لصالــح
الحكومــة لــدى وزارة الماليــة حتــى الســداد التــام  ،كمــا وردت موافقــة وزارة الماليــة علــى حــذف فوائــد اقتــراض شــركة الكهربــاء
الوطنيــة البالغــة  79.2مليــون دينــار بموجــب كتــاب وزارة الماليــة رقــم  28669/18/4بتاريــخ  29اب  ،2019و عليــه قامــت الشــركة
بحــذف فوائــد إقتــراض شــركة الكهربــاء الوطنيــة مــن ســجالت الشــركة.
( )٥تصويــب الوضــع الضريبــي لشــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة نتيجــة إدراج الضريبــة ضمــن نشــرة األســعار ( )IPPبعــد ســعر
بــاب المصفــاة  ،حيــث ان ســعر بــاب المصفــاة ال يشــمل الضرائــب العامــة والخاصــة  ،وإنمــا يتــم إدراج الضرائــب بعــد ذلــك ويتــم
تحصيلهــا مــن الشــركات التســويقية وتوريدهــا لخزينــة الدولــة (إيضــاح /9و).
( )6أن تتحمــل الحكومــة أي ضرائــب أو رســوم حكوميــة أو فروقــات ضريبيــة أثنــاء عالقتهــا مــع الشــركة كــون أن الشــركة
مضمونــة الربــح بعــد الضريبــة خــال تلــك الفتــرة (إيضــاح /9و).
( )7إعفــاء مــادة البنزيــن ( )95التــي تســتخدم لعمليــة الخلــط إلنتــاج مادتــي البنزيــن ( )90و( )95مــن الفروقــات الضريبيــة بيــن
اإلســتيراد والبيــع بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  6953المتخــذ في جلســته المنعقــدة بتاريخ  19اذار  2018وتســهيل اإلجراءات
الالزمــة لتطبيــق قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  13363المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  3كانــون الثانــي  2016المتضمــن إعفــاء
مســتوردات الشــركة التــي يتــم بيعهــا للشــركات التســويقية فــي المملكــة  ،حيــث نــص القــرار علــى إعفــاء شــركة مصفــاة
البتــرول األردنيــة مــن الضريبــة العامــة والخاصــة إعتبــارا مــن أول أيــار  2013للكميــات المباعــة حصــرًا للشــركات التســويقية فــي
المملكــة  ،وحــل جميــع العوالــق مــع دائــرة الجمــارك وإنجــاز جميــع البيانــات الجمركيــة ســواء أكانــت عوالــق لــدى دائــرة الجمــارك
أو لــدى مؤسســة المواصفــات والمقاييــس قبــل إنتهــاء العالقــة مــع الحكومــة  ،علمــا انــه تــم تشــكيل لجنــة مــن قبــل وزارة
الماليــة ووزارة الطاقــة والثــروة المعدنيــة تضــم مندوبيــن مــن دائــرة الجمــارك األردنيــة ودائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات وشــركة
مصفــاة البتــرول  ،وقــد انجــزت هــذه اللجنــة عملهــا وتــم رفــع التقريــر النهائــي خــال شــهر تشــرين األول  2019إلــى وزارة الماليــة
ووزارة الطاقــة والثــروة المعدنيــة  ،وعليــه قامــت وزارة الماليــة ووزارة الطاقــة والثــروة المعدنيــة باعتمــاد الكميــات الــواردة فــي
محضــر اللجنــة وعليــه قامــت دائــرة الجمــارك بتنظيــم البيانــات الجمركيــة و العمــل جــاري علــى انجازهــا  ،حيــث تقدمــت الشــركة
بطلــب عمــل مقاصــة لــدى وزارة الماليــة بينهــا و بيــن جــزء مــن ذمــة وزارة الماليــة لمبالــغ البيانــات الجمركيــة غيــر المعفيــة و التــي
ال تشــملها القــرارات أعــاه وتمــت مصادقــة دائــرة الجمــارك علــى طلــب المقاصــة بتاريــخ  16اذار ( 2020إيضــاح /9و).
( )8نقــل المخــزون اإلســتراتيجي المملــوك للحكومــة الــذي تــم تحديــد كميتــه وقيمتــه إلــى الشــركة اللوجســتية األردنيــة
وعلــى أن تتــم تســوية قيمــة هــذا المخــزون الحقــً  ،علمــً أن شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة قــد بــدأت بنقــل كميــات المخــزون
اإلســتراتيجي إلــى الشــركة اللوجســتية األردنيــة خــال شــهر نيســان مــن العــام  2018ومــا زالــت الشــركة تقــوم بنقــل الكميــات
إلــى الشــركة اللوجســتية األردنيــة حســب الكميــات التــي تــم طلبهــا مــن قبــل الشــركة اللوجســتية األردنيــة ووزارة الطاقــة
والثــروة المعدنيــة و ذلــك حســب امكانيــة التخزيــن لــدى الشــركة اللوجســتية األردنيــة  ،وردت موافقــة وزارة الماليــة علــى هــذا
االجــراء وتــم تســوية قيمــة المخــزون وذلــك بموجــب كتــاب وزارة الماليــة رقــم  28669/18/4بتاريــخ  29آب  2019الــذي تضمــن
موافقــة وزارة الماليــة علــى نقــل المخــزون االســتراتيجي إلــى الشــركة اللوجســتية األردنيــة ككميــات  ،وانــه تــم تســوية األمــور
الماليــة الخاصــة بقيمــة المخــزون االســتراتيجي بشــكل نهائــي (إيضــاح .)34
( )9إحتفــاظ وزارة الماليــة بمخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا (مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة) وفــي حــال
إعــدام اي ذمــة نشــأت خــال العالقــة مــع الحكومــة فــإن وزارة الماليــة تتعهــد بدفعهــا للمصفــاة  ،ونتيجــة لالتفــاق بيــن وزارة
الماليــة والشــركة وافقــت وزارة الماليــة علــى احتفــاظ الشــركة برصيــد مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا (مخصــص
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة)  ،وفــي حــال اســترداد الشــركة الي ذمــة تــم رصدهــا ضمــن المخصــص يتــم قيــد المبلــغ المرصــود
لحســاب وزارة الماليــة وذلــك بموجــب كتــاب وزارة الماليــة رقــم  28669/18/4بتاريــخ  29آب ( 2019إيضــاح/9ي).
( )10تحديــد معــدل العائــد علــى اإلســتثمار لمراكــز تعبئــة الغــاز البترولــي المســال لغايــات إحتســاب مقــدار العمولــة لهــا بنســبة
( ، )٪12كمــا يحــدد مقــدار العمولــة للفتــرة منــذ أول أيــار  2018ولغايــــــــة  31كانــون األول  2018بمقــدار  43دينــار للطــن  ،بحيــث تعالــج
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أي مبالــغ فائضــة أو ناقصــة ناتجــة عــن زيــادة أو إنخفــاض معــدل العائــد علــى اإلســتثمار عــن القيمــة المســتهدفة فــي إحتســاب
مقــدار العمولــة لمراكــز التعبئــة للفتــرة الالحقــة هبوطــً أو صعــودًا  ،وعلــى أن ال يتحقــق مــن اآلليــة أعــاه أي زيــادة فــي كلفــة
اإلســطوانة علــى المواطنيــن أو دعــم مــن قبــل الخزينــة  /وزارة الماليــة لهــذا النشــاط  ،علمــا ان الشــركة قامــت بتزويــد هيئــة
تنظيــم قطــاع الطاقــة بجميــع معلومــات وبيانــات نشــاط الغــاز ليتــم تحديــد مبلــغ العمولــة للعاميــن  2019و  ،2020وقــد قامــت
وزارة الطاقــة و الثــروة المعدنيــة بتعييــن مدقــق حســابات و شــركة دراســات خارجيــة لتحديــد قيمــة العمولــة للعاميــن  2019و
 2020علمــا أن الشــركة قامــت بتزويــد الجهــات التــي تــم تعيينهــا مــن قبــل وزارة الطاقــة و الثــروة المعدنيــة بجميــع البيانــات
المطلوبــة و مــا زالــت قيــد االجــراء (إيضــاح .)28
( )١١إحتســاب قيمــة إيجــار الموجــودات المنقولــة مــن المصفــاة إلــى شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة بالنســبة
المعتمــدة لــدى دائــرة األراضــي والمســاحة البالغــة ( )٪8علــى األراضــي والمبانــي البالغــة قيمتهــا  4.9مليــون دينــار مــن تاريــخ
تحويــل تلــك المبانــي وحتــى تاريخــه  ،علمــا بــأن الشــركة تصــر علــى رفــض مــا ورد فــي البنــد اعــاه  ،حيــث ان الموجــودات التــي
تــم نقلهــا هــي ملــك لشــركة مصفــاة البتــرول بموجــب اتفاقيــة تســوية انتهــاء االمتيــاز والتــي نصــت علــى ان المحطــات هــي
ملــك لشــركة مصفــاة البتــرول وان يتــم نقلهــا إلــى شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة التــي تملكهــا شــركة مصفــاة
البتــرول  ،كمــا ان للشــركة حــق التصــرف بموجوداتهــا مــن الناحيــة القانونيــة وفقــً للمــادة  236مــن القانــون المدنــي  ،كمــا
ان النقــل بصافــي القيمــة الدفتريــة تــم أســوة بالموجــودات التــي تــم نقلهــا للشــركات التســويقية االخــرى بصافــي قيمتهــا
الدفتريــة وفقــً لالتفاقيــة الموقعــة بيــن الشــركات التســويق الثــاث ووزارة الطاقــة والثــروة المعدنيــة  ،كمــا ان اتفاقيــة انتهــاء
االمتيــاز نصــت بــان ينطبــق علــى شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة المملوكــة لشــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة مــا
ينطبــق علــى شــركات التســويق االخــرى ،علمــا أن هنالــك مفاوضــات بيــن الشــركة و الحكومــة نتــج عنهــا االتفــاق علــى قيــام
وزارة الماليــة بالتنســيب إلــى مجلــس الــوزراء اللغــاء هــذا البنــد ومــا زالــت قيــد االجــراء (إيضــاح .)31
• تنفيــذًا لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )11110المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  16آب  2015وقــرار الهيئــة العامــة للشــركة
المتخــذ فــي جلســتها المنعقــدة بتاريــخ  8تشــرين الثانــي  ،2012تــم إنجــاز عمليــة تبــادل األراضــي بيــن ســلطة منطقــة العقبــة
األقتصاديــة الخاصــة وشــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة خــال شــهر أيلــول  2019حيــث قامــت الســلطة بالتنــازل عــن  6قطــع أراضــي
مملوكــة للســلطة لصالــح شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة والبالغــة مســاحتها ( )442دونــم وبالمقابــل قامــت الشــركة بالتنــازل
عــن قطعــة األرض المملوكــة لهــا فــي العقبــة وهــي القطعــة رقــم ( )23لوحــة ( )13حــوض ( )13والبالــغ مســاحتها ( )88دونــم
تقريبــً الواقعــة ضمــن حــوض المينــاء الجنوبــي لصالــح ســلطة العقبــة اإلقتصاديــة الخاصــة .

( )٤مباشرة الشركة بالعمل على أسس تجارية بعد انتهاء العالقة مع الحكومة

( )1قامــت الشــركة بقيــد فوائــد تأخيــر علــى أرصــدة وزارة الماليــة المســتحقة و غيــر المدفوعــة وبواقــع معــدل اإلقتــراض الفعلــي
اعتبــارًا مــن أول أيــار  2018بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  7633المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  30نيســان . 2018

( )٢قامــت الشــركة اعتبــارًا مــن أول أيــار  2018بوقــف احتســاب نســبة فائــدة اإلقتــراض بنســبة  ٪0.5ســنويا علــى مديونيــة شــركة
عاليــة  -الخطــوط الجويــة الملكيــة األردنيــة وتطبيــق معــدل فائــدة االقتــراض الفعليــة بنــاء علــى إتفاقيــة ســداد المديونيــة
الموقعــة بيــن الطرفيــن  ،علمــا أنــه تــم مطابقــة األرصــدة بيــن الشــركتين وتــم اجــراء مقاصــة بيــن ذمــة شــركة عاليــة  -الخطــوط
الجويــة الملكيــة األردنيــة و أمانــات الخصــم المســتحقة لهــذه الشــركة و ذلــك بموجــب االتفاقيــة الموقعــة بيــن الشــركتين
بتاريــخ  26تشــرين الثانــي ( 2019ايضــاح /9ج).
( )3قامــت الشــركة بقيــد أجــور لقــاء تخزيــن المخــزون اإلســتراتيجي المملــوك للحكومــة بواقــع  3.5دينــار للمتــر المكعــب وفقــا
ـاء علــى موافقــة وزارة الماليــة بموجــب كتابهــا رقــم  33072/4/18بتاريــخ  25تشــرين الثانــي
للســعات التخزينيــة لــكل مــادة بنـ ً
.2018
( )4تــم التوقــف عــن إحتســاب بنــد تســوية األربــاح مــع الحكومــة وتثبيــت الرصيــد فــي قائمــة االربــاح أو الخســائر الموحــدة لغايــة
 30نيســان  2018وذلــك بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  7633المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  30نيســان  2018والــذي
انهــى العالقــة الماليــة مــا بيــن الشــركة والحكومــة األردنيــة بحيــث أصبحــت الشــركة تعمــل علــى أســس تجاريــة (ايضــاح .)28
( )٥قامــت الشــركة خــال الســنة بقيــد مبلــغ  7.541.695دينــار كإيــراد بــدل فــرق رســـوم تعبئــة األســطوانات بموجــب قــرار مجلــس
الــوزراء رقـــم  7633المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتـــاريخ  30نيســان  ،2018والــذي حــدد مقــدار العمولــة للفتــرة مــن أيــار إلــى
ـاء علــى ذلــك قامــت الشــركة بقيــد مبلــغ  18دينــار للطــن المبــاع والمتمثــل بفــرق
كانــون األول  2018بمقــدار  43دينــار للطــن ،وبنـ ً
العمولــة الــواردة ضمــن تركيبــة أســعار بيــع المشــتقات النفطيــة ( )IPPوقــرار مجلــس الــوزراء أعــاه أســوة بعــام  ، 2018حيــث لــم
تقــم الحكومــة بتعديــل نشــرة أســعار بيــع المشــتقات النفطيــة ( )IPPحتــى تاريخــه ولــم تحــدد العمولــة لعامــي  2019و . 2020
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( )5أهم السياسات المحاسبية

أسس اعداد القوائم المالية الموحدة
• تــم اعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا للمعاييرالدولية للتقارير المالية والتفسيرات الصــادرة حولها .
• تظهر االرقام في القوائم المالية الموحدة بالدينار االردني .
• تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــً لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة باســتثناء الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة حيــث
يتــم إظهارهــا بالقيمــة العادلــة بتاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة .
•إن السياســات المحاســبية المتبعــة فــي إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة متماثلــة مــع السياســات المحاســبية التــي تــم
اتباعهــا للســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول  2018باســتثناء أثــر تطبيــق المعاييــر الجديــدة والمعدلــة كمــا فــي إيضـــاح ( -6ب) .
• وفيما يلي أهم السياسات المحاسبية :
(أ) أسس توحيد القوائم المالية الموحدة
 تتضمــن القوائــم الماليــة الموحــدة القوائــم الماليــة للشــركة والشــركات التابعــة لهــا والخاضعــة لسيطرتهـــا  ،وتتحقــقالســيطرة عندمــا يكــون للشــركة ســلطة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا وتكــون الشــركة معرضــة لعوائــد متغيــرة أو تمتلــك
حقــوق لقــاء مشــاركتها فــي الشــركة المســتثمر فيهــا وتتمكــن الشــركة مــن اســتخدام ســلطتها علــى الشــركة المســتثمر
فيهــا بمــا يؤثــر علــى عائداتهــا.
 وتتحقق السيطرة عندما تكون الشركة:المستثمر بها.
• لها القدرة على السيـطرة على الشركة
َ
المستثمر بها.
الشركة
مع
ارتباطاتها
من
الناتجة
المتغيرة
العوائد
في
الحق
• تعرضها للعوائد المتغيرة  ،أو لها
َ
المستثمر بها.
• لها القدرة على استعمال سلطتها للتأثير على عوائد الشركة
َ
تعيــد الشــركة تقييــم مــدى ســيطرتها علــى الشــركة المســتثمر فيهــا اذا كانــت الوقائــع والظــروف تشــير إلــى وجــود تغييــرات
علــى عناصــر الســيطرة المذكــورة أعــاه .
 يتــم اعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للشــركات التابعــة لنفــس الســنة الماليــة للشــركة األم باســتخدام نفــس السياســاتالمحاســبية المتبعــة فــي الشــركة األم  ،فــاذا كانــت الشــركات التابعــة تتبــع سياســات محاســبية تختلــف عــن تلــك المتبعــة
فــي الشــركة األم فيتــم اجــراء التعديــات الالزمــة علــى القوائــم الماليــة الموحــدة للشــركات التابعــة لتتطابــق مــع السياســات
المحاســبية المتبعــة فــي الشــركة األم .
 يتــم توحيــد نتائــج عمليــات الشــركات التابعــة فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة مــن تاريــخ تملكهــا وهــو التاريــخ الــذييجــري فيــه فعليــا انتقــال ســيطرة الشــركة علــى الشــركات التابعــة  ،ويتــم توحيــد نتائــج عمليــات الشــركات التابعــة التــي تــم
التخلــص منهــا فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة حتــى تاريــخ التخلــص منهــا وهــو التاريــخ الــذي تفقــد الشــركة فيهــا
الســيطرة علــى الشــركات التابعــة .
يكــون للشــركة القــدرة علــى الســيطرة عندمــا تكفــي حقــوق التصويــت لمنــح الشــركة القــدرة علــى توجيــه أنشــطة الشــركة
التابعــة ذات الصلــة مــن جانــب واحــد ،وتأخــذ الشــركة فــي االعتبــار جميــع الحقائــق والظــروف عنــد تقديــر مــا إذا كان للشــركة
حقــوق تصويــت فــي الشــركة المســتثمر بهــا تكفــي لمنحهــا القــدرة علــى الســيطرة مــن عدمهــا ،ومــن بيــن تلــك الحقائــق
والظــروف :
• حجم حقوق التصويت التي تملكها الشركة بالنسبة لحجم وتوزيع حقوق التصويت األخرى.
• حقوق التصويت المحتملة التي تستحوذ عليها الشركة وأي حقوق تصويت أخرين أو أطراف أخرى .
• الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى.
• أيــة حقائــق وظــروف إضافيــة تشــير إلــى أنــه يترتــب للشــركة  ،أو ال يترتــب عليهــا  ،مســؤولية حاليــة لتوجيــه األنشــطة ذات
الصلــة وقــت اتخــاذ القــرارات المطلوبــة ،بمــا فــي ذلــك كيفيــة التصويــت فــي اجتماعــات الهيئــات العامــة الســابقة.
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عندما تفقد الشركة السيطرة على أي من الشركات التابعة  ،تقوم الشركة بــ:
• إلغاء االعتراف بموجودات الشركة التابعة (بما فيها الشهرة) ومطلوباتها.
• إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية ألي حصة غير مسيطر عليها.
• إلغاء االعتراف بفرق التحويل المتراكم المقيد في حقوق الملكية.
• إلغاء االعتراف بالقيمة العادلة للمقابل المستلم.
• إلغاء االعتراف بالقيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به.
• إلغاء االعتراف بأي فائض أو عجز في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة.
• إعــادة تصنيــف حقــوق ملكيــة الشــركة المقيــدة ســابقا فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة إلــى قائمــة األربــاح أو الخســائر
الموحــدة أو األربــاح المــدورة كمــا هــو مالئــم.
تمتلك الشركة كما في  31كانون االول  2019الشركات التابعة التالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة:
اسم الشركة

راس المال
المصرح به

نسبة الملكية

دينار

٪

الموقع

تاريخ التأسيس

مالحظة

شركة تسويق المنتجات البترولية األردنية

65.000.000

100

عمان

 12شباط 2013

عاملة

شركة هيدرون للطاقة ذ.م.م*

٥.٠٠٠.000

100

عمان

 29نيسان 2003

عاملة

الشركة األردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال
(مدفوع )٪50

4.000.000

100

عمان

 28أيار 2008

غير عاملة

الشركة األردنية لصناعة الزيوت المعدنية
(مدفوع )٪50

3.000.000

100

عمان

 28أيار 2008

غير عاملة

شركة محطة النزهة و االستقالل للزيوت
و المحروقات

5.000

60

عمان

 8كانون الثاني 2014

عاملة

شركة المحطة المركزية لتجارة المحروقات

10.000

100

عمان

 28أيار 2014

عاملة

شركة محطة الكرك المركزية للمحروقات

5.000

60

الكرك

 26تشرين ثاني 2014

عاملة

شركة الخيرات المحروقات

5.000

100

الكرك

 11تشرين ثاني 2014

عاملة

شركة محطة روابي القويرة للمحروقات والزيوت

5.000

60

العقبة

 22حزيران 2015

عاملة

شركة العون األردنية لتسويق وتوزيع المنتجات
البترولية للمحروقات

1.005.000

60

عمان

 10كانون الثاني 2016

عاملة

الشركة األردنية األلمانية للمحروقات

125.000

60

عمان

 8تشرين األول 2015

عاملة

شركة قوس النصر إلدارة محطات المحروقات

3.000

١٠٠

أربد

 29كانون األول 2014

عاملة

شركة محطة الطريق الدائري للمحروقات

5.000

60

عمان

 10حزيران 2015

عاملة

شركة محطة الكامل للمحروقات والزيوت

5.000

60

عمان

 26شباط 2017

عاملة

شركة محطة الوادي األبيض للمحروقات

5.000

60

عمان

 4آب 2015

عاملة

شركة محطة المنيرة للمحروقات والزيوت

5.000

١٠٠

عمان

 6تشرين الثاني 2014

عاملة

شركة المحطة التنموية األولى للمحروقات

5.000

60

عمان

 19تشرين الثاني 2015

عاملة

شركة محطة القسطل للمحروقات والزيوت

5.000

60

عمان

 19حزيران 2017

عاملة

شركة محطة تاج عمون للمحروقات (مدفوع )%50

5.000

٨٠

عمان

 20أيلول 2017

غير عاملة -
تحت التحديث

شركة محطة الشراع للمحروقات والزيوت
(مدفوع )%50

5.000

95

العقبة

 19شباط 2017

غير عاملة -
تحت التحديث

* قامت الشركة التابعة (شركة تسويق المنتجات البترولية األردنية) المملوكة بالكامل من قبل شركة مصفاة البترول
األردنية بتاريخ  26كانون األول  2018بتملك كامل حصص شركة هيدرون للطاقة ذ.م.م.
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2019

تأسســت شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة بتاريــخ  12شــباط  2013وبلــغ مجمــوع موجوداتهــا وموجــودات الشــركات
التابعــة لهــا  375،980،518دينــار ومجمــوع مطلوباتهــا ومطلوبــات الشــركات التابعــة لهــا  274،479،410دينــار كمــا فــي 31
كانــون األول  ، 2019وبلغــت أرباحهــا الموحــدة  21،871،523دينــار منهــا حصــة غيــر المســيطرين مبلــغ  321،830دينــار كمــا فــي
 31كانــون األول  ،2019علمــً بانهــا باشــرت اعمالهــا تدريجيــً منــذ االول مــن أيــار للعــام  2013وتــم تحويــل جــزء مــن موجــودات
نشــاط التوزيــع الخــاص بشــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة إلــى شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة (شــركة تابعــة)
بصافــي قيمتهــا الدفتريــة والتــي اصبــح حكمــا نقلهــا لهــذه الشــركة النتقــال نشــاط التوزيــع لهــا ،باالضافــة إلــى تكليــف بعض
مــن موظفيــن شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة للعمــل فــي هــذه الشــركة وهــي مــن تتحمــل كلفهــم وتــم تحويــل مهمــة
تزويــد المســتهلكين بالمشــتقات النفطيــة إلــى شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة بإســتثناء عمــاء االســفلت وزيت
الوقــود والغــاز وبعــض عمــاء المحروقــات مــن الجهــات األمنيــة  ،هــذا وقــد تــم اســتكمال كامــل االجــراءات القانونيــة الالزمــة
التمــام عمليــة تحويــل ملكيــة الموجــودات لهــذه الشــركة وكمــا يلــي:
 .١االراضــي والمبانــي :تــم نقــل جــزء مــن االراضــي والمبانــي الخاصــة بمحطــات المحروقــات وذلــك وفقــا التفاقيــة انتهــاء االمتيــاز
و التــي نصــت علــى أن تشــمل موجــودات هــذه الشــركة محطــات المحروقــات التــي تملكهــا شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة
والبالغــة تكلفتهــا التاريخيــة  4.903.283دينــار لشــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة بصافــي القيمــة الدفتريــة والتــي
بلغــت  4.183.956دينــار كمــا بتاريــخ أول أيــار  2013بموجــب فواتيــر ضريبيــة ورســمية.
 .٢الســيارات :تــم نقــل جــزء مــن الســيارات الخاصــة بنشــاط التوزيــع والبالغــة تكلفتهــا التاريخيــة  5.483.410دينــار لشــركة
تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة بصافــي القيمــة الدفتريــة والتــي بلغــت  109.881دينــار كمــا بتاريــخ أول أيــار 2013بموجــب
فواتيــر ضريبيــة ورســمية  ،كمــا قامــت الشــركة بنقــل جــزء مــن الســيارات الخاصــة بنشــاط التوزيــع والبالــغ تكلفتهــا التاريخيــة
مبلــغ  3.504.609دينــار لشــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة بصافــي القيمــة الدفتريــة والتــي بلغــت  1.095.191دينــار
كمــا بتاريــخ أول تمــوز  2019بموجــب فواتيــر ضريبيــة ورســمية.
.٣ممتلــكات ومعــدات اخــرى :تــم نقــل جــزء مــن الممتلــكات والمعــدات االخــرى الخاصــة بنشــاط التوزيــع والبالغــة تكلفتهــا
التاريخيــة  4.460.927دينــار لشــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة بصافــي القيمــة الدفتريــة والتــي بلغــت 1.446.738
دينــار بموجــب فواتيــر ضريبيــة ورســمية.
 .٤الموظفيــن ومنافعهــم :تــم نقــل أغلــب عقــود الموظفيــن مــن شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة إلــى شــركة تســويق
المنتجــات البتروليــة األردنيــة  ،كمــا يتــم تحميــل شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة كلــف ومنافــع الموظفيــن
المنتدبيــن للعمــل بهــذه الشــركة.
 .٥تتقاضــى شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة عمولــة تســويق بقيمــة  12فلــس لــكل لتــر مبــاع وعمولــة بيــع تجزئــة
للمشــتقات النفطيــة بقيمــة  15فلــس لــكل لتــر مبــاع حتــى تاريــخ  31اب  2018وقــد تــم تعديلهــا لتصبــح  18فلــس لــكل لتــر
مبــاع اعتبــارا مــن أول أيلــول  ، 2018باالضافــة إلــى عمــوالت أخــرى تتمثــل ببــدل تبخــر وفاقــد وأجــور نقــل وفقــً لنشــرة اســعار
بيــع المشــتقات النفطيــة (.)IPP
نصــت اتفاقيــة تســوية انتهــاء امتيــاز شــركة مصفــاة البتــرول والموقعــة بيــن الحكومــة والشــركة بتاريــخ  25شــباط  2008علــى
ان يتــم منــح شــركة مصفــاة البتــرول جــزء مــن نشــاط التوزيــع (شــركة مــن شــركات التوزيــع التــي ســيتم ترخيصهــا بمــا ال يقــل
عــن  %25مــن الســوق) وينطبــق عليهــا كافــة الشــروط التــي ســتنطبق علــى شــركات التوزيــع االخــرى ،كمــا ان االتفاقيــة نصــت
علــى ان تشــمل موجــودات هــذه الشــركة محطــات المحروقــات التــي تملكهــا مصفــاة البتــرول ونصــت ان للمصفــاة حــق فصــل
وتملــك محطــات بيــع المحروقــات المملوكــة للمصفــاة وبيعهــا لشــركات التوزيــع ونصــت علــى ان تملــك خزانــات ومضخــات
المصفــاة هــو حــق للمصفــاة ومــن حقهــا بيعهــا لشــركات التوزيــع كمــا نصــت علــى تملــك الحكومــة لمنشــات محــددة ضمــن
الشــركة (منشــات التخزيــن والتحميــل فــي العقبــة ومنشــات الشــركة فــي المطــارات األردنيــة وكانــت المصفــاة كشــريك فــي
البدايــة ثــم تــم تملكهــا مــن قبــل الحكومــة بالكامــل بموجــب محضــر اجتمــاع مســتقبل عمــل الشــركة الموقــع فــي شــهر
ايلــول  )2012مــع احتفــاظ المصفــاة ببقيــة الممتلــكات والموجــودات بمــا فــي ذلــك االبقــاء علــى ملكيــة المصفــاة لمرافــق تحميــل
وتوزيــع المشــتقات النفطيــة وبمــا ان الشــركة قامــت بتأســيس شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة والتــي باشــرت
اعمالهــا فــي االول مــن شــهر ايــار  2013وقامــت بنقــل نشــاط التوزيــع لهــذه الشــركة فاصبــح حكمــا نقــل المحطــات ومرافــق
انشــطة التوزيــع لهــذه الشــركة  ،صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  7633المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  30نيســان 2018
المتضمــن تكليــف وزارة الماليــة بمتابعــة تنفيــذ االجــراءات باحتســاب قيمــة ايجــار لموجــودات محطــات بيــع المحروقــات المنقولــة
مــن شــركة المصفــاة إلــى شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة بالنســبة المعتمــدة لــدى دائــرة االراضــي والمســاحة
والبالغــة  %8علــى االراضــي والمبانــي البالغــة قيمتهــا  4.9مليــون دينــار  ،وترفــض الشــركة هــذا االجــراء لالســباب المذكــورة اعــاه
 ،علمــا أن هنالــك مفاوضــات بيــن الشــركة و الحكومــة نتــج عنهــا االتفــاق علــى قيــام وزارة الماليــة بالتنســيب إلــى مجلــس الــوزراء
إللغــاء هــذا البنــد ومــا زالــت قيــد االجــراء  ،علمــا بــان قيمــة االيجــار وفقــا للقــرار اعــاه يقــدر بحوالــي  1.9مليــون دينــار.
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(ب) ان أهم السياسات المحاسبية المتبعة هي كما يلي:
البضاعة:
يتــم تحديــد قيمــة البضاعــة بالقيمــة الســوقية او الكلفــة ايهمــا اقــل ويتــم تحديــد الكلفــة وفقــً لطريقــة المتوســط الحســابي
المرجــح ويتــم أخــذ مخصــص للبضاعــة الراكــدة وبطيئــة الحركــة والرواســب والمــاء الموجــود فــي خزانــات الشــركة وكلفــة ازالتهــا .
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة
تمثل هذه الموجودات المالية االستثمارات في أدوات الملكية بغرض االحتفاظ بها على المدى الطويل .
• يتــم اثبــات هــذه الموجــودات بالقيمــة العادلــة مضافــً اليهــا مصاريــف االقتنــاء عنــد الشــراء ويعــاد تقييمهــا الحقــً بالقيمــة
العادلـــة  ،ويظهــر التغيــر فــي القيمــة العادلــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــده وضمــن حقــوق الملكيــة بمــا فيهــا التغيــر
فــي القيمــة العادلــة الناتــج عــن فروقــات تحويــل بنــود الموجــودات غيــر النقديــة بالعمــات االجنبيــة  ،وفــي حــال بيــع هــذه
الموجــودات أو جــزء منهــا يتــم أخــذ األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن ذلــك فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــد وضمــن قائمــة
التغيــر فــي حقــوق الملكيــة الموحــدة ويتــم تحويــل رصيــد احتياطــي القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة المباعــة مباشــرة
إلــى االربــاح المــدورة وليــس مــن خــال قائمــة األربــاح أو الخســائرالموحدة.
• يتم أخذ االرباح الموزعة في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة.
القيمة العادلة:
ان أســعار اإلغــاق ( شــراء موجــودات  /بيــع مطلوبــات) بتاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة فــي اســواق نشــطة تمثــل القيمــة
العادلــة لــادوات والمشــتقات الماليــة التــي لهــا اســعار ســوقية.
فــي حــال عــدم توفــر أســعار معلنــة او عــدم وجــود تــداول نشــط لبعــض األدوات والمشــتقات الماليــة او عــدم نشــاط الســوق
يتــم تقديــر قيمتهــا العادلــة بعــدة طــرق منهــا:
• مقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها إلى حد كبير.
• تحليل التدفقات النقدية المستقبلية وخصم التدفقات النقدية المتوقعة بنسب مستخدمة في أداة مالية مشابهة لها.
• نماذج تسعير الخيارات.
• يتم تقييم الموجودات والمطلوبات المالية طويلة االمد والتي ال تستحق عليها فوائد بموجب خصم التدفقات
النقديــة وبســعر الفائــدة الفعالــة ،ويتــم اخــذ فائــدة الخصــم ضمــن ايــرادات الفوائــد المقبوضــة فــي قائمــة األربــاح والخســائر
الموحدة.
تهــدف طــرق التقييــم إلــى الحصــول علــى قيمــة عادلــة تعكــس توقعــات الســوق وتأخــذ باإلعتبــار العوامــل الســوقية وأيــة
مخاطــر أو منافــع متوقعــه عنــد تقديــر قيمــة األدوات الماليــة.
األدوات المالية:
يتــم اإلعتــراف بالموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة للشــركة عندمــا تكــون الشــركة
طرفــً فــي المخصصــات التعاقديــة لــأدوات الماليــة.
تُقــاس الموجــودات والمطلوبــات الماليــة مبدئيــً بالقيمــة العـــادلة  ،وتضــاف تكاليــف المعامــات التـــي تعــود مباشــرة إلــى
االستحـــواذ أو إصـــدار موجــودات ومطلوبــات ماليــة إلــى القيمــة العادلــة للموجــوات الماليــة أو المطلوبــات الماليـــة ،أو خصمهــا
منهــا ،كمــا هــو مناســب  ،عنــد االعتـــراف المبدئـــي.
الموجودات المالية:
ً
يتــم االعتــراف بالموجــودات الماليــة عندمــا تصبــح الشــركة طرفــا فــي األحــكام التعاقديــة لــأداة  ،ويتــم قيــاس الموجــودات
الماليــة مبدئ ًيــا بالقيمــة العادلــة  ،تضــاف تكاليــف المعامــات المتعلقــة مباشــرة باقتنــاء أو إصــدار الموجــودات الماليــة (بخــاف
الموجــودات الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة) إلــى القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة أو
المطلوبــات الماليــة أو خصمهــا ،عنــد االقتضــاء ،عنــد االعتــراف المبدئــي.
ـتنادا إلــى
ـ
اس
ـة
ـ
العادل
ـة
ـ
بالقيم
أو
ـأة
ـ
المطف
ـة
ـ
بالتكلف
يتــم الحقــا قيــاس جميــع الموجــودات الماليــة المعتــرف بهــا بالكامــل إمــا
ً
تصنيــف الموجــودات الماليــة .
تصنيف الموجودات المالية:
تقاس أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية الحقً ا بالتكلفة المطفأة:
• أن يتم حيازة األصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لجمع التدفقات النقدية التعاقدية.
• أن يترتب على الشروط التعاقدية لألداة في تواريخ محددة وجود تدفقات نقدية تعد فقط مدفوعات أصل المبلغ
والفائدة على أصل المبلغ القائم.
تُقاس جميع الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة.
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التكلفة المطفأة وطريقة الفائدة الفعالة:
إن طريقــة الفائــدة الفعالــة هــي طريقــة الحتســاب التكلفــة المطفــأة ألي مــن أدوات الديــن وتوزيــع إيــرادات الفوائــد علــى مــدى
الفتــرة المعنيــة .
إن معــدل الفائــدة الفعــال هــو المعــدل الــذي يخصــم بالضبــط الدفعــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة (بمــا فــي ذلــك جميــع
متممــا لنســبة الفائــدة الفعليــة وتكاليــف المعامــات وغيرهــا
ـزء
الرســوم والنقــاط المدفوعــة أو المقبوضــة والتــي تشــكل جـ ً
ً
مــن األقســاط أو الخصومــات األخــرى) بإســتثناء الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة وذلــك علــى مــدار العمــر الزمنــي المتوقــع ألداة
الديــن أو إذا كان ذلــك مناســبًا عبــر فتــرة أقصــر إلــى صافــي القيمــة الدفتريــة عنــد االعتــراف المبدئــي  ،فيما يتعلــق بالموجودات
الماليــة المشــتراة أو التــي نشــأت متدنيــة إئتمانيــً  ،تُحتســب إيــرادات الفائــدة الفعالــة المعدلــة مــن خــال خصــم الدفعــات
النقديــة المســتقبلية المتوقعــة متضمنــة مخصــص الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة علــى التكلفــة المطفــأة للموجــودات
الماليــة عنــد اإلعتــراف المبدئــي
أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية:
ﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻟﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وتقيــم ﺑﺎﻟﺳﻌر اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ ﻧهــاﯾﺔ كل ﻓﺗرة ﺗﻘرﯾر  ،وفيمــا يتعلــق
ـزء مــن عالقــة تحوطيــة محــددة  ،فإنــه يعتــرف بفروقــات
بالموجــودات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة والتــي ليســت جـ ً
العملــة فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة٠
انخفاض قيمة الموجودات المالية:
تقــوم الشــركة بإثبــات مخصــص خســارة للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى الذمــم المدينــة وشــيكات برســم التحصيــل
ويتــم تحديــث قيمــة الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة فــي كل تاريــخ تقريــر بحيــث يعكــس التغيــرات فــي المــاءة االئتمانيــة منــذ
االعتــراف المبدئــي لــأداة الماليــة ذات الصلــة.
وتقــوم الشــركة باســتمرار بقيــد الخســائر االئتمانيــة علــى مــدار أعمارهــا الزمنيــة للذمــم المدينــة وشــيكات برســم التحصيــل
ويتــم تقديــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لتلــك الموجــودات الماليــة باســتخدام مصفوفــة للمخصــص تســتند إلــى خبــرة
الخســارة االئتمانيــة الســابقة للمجموعــة ويتــم تعديلهــا بمــا يتوافــق مــع العوامــل المتعلقــة بالمدينيــن واألوضــاع االقتصاديــة
العامــة وتقييــم كل مــن االتجــاه األوضــاع الحاليــة والمســتقبلية فــي تاريــخ التقريــر ،بمــا فــي ذلــك القيمــة الزمنيــة للنقــد حســب
االقتضــاء.
وفيمــا يتعلــق بجميــع الموجــودات الماليــة األخــرى ،فتقــوم الشــركة بقيــد الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدار أعمارهــا
الزمنيــة إن طــرأت زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ االعتــراف المبدئــي وتمثــل الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة علــى
مــدار أعمارهــا الزمنيــة الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة التــي ستنشــأ مــن جميــع حــاالت التعثــر فــي الســداد المحتملــة علــى مــدار
العمــر المتوقــع لــأداة الماليــة٠
مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة:
تســتخدم الشــركة طريقــة النهــج المبســط لالعتــراف بالخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدار أعمارهــا الزمنيــة للذمــم
ـاء عليــه  ،تــم
المدينــة وشــيكات برســم التحصيــل وفقً ــا لمــا يســمح بــه المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ( )9وبنـ ً
تصنيــف الذمــم التجاريــة المدينــة غيــر منخفضــة القيمــة االئتمانيــة والتــي ال تحتــوي علــى أحــد مكونــات التمويــل الجوهريــة
ضمــن المرحلــة الثانيــة مــع االعتــراف بالخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدار أعمارهــا الزمنيــة.
يتوجــب قيــد مخصــص للخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة علــى العمــر الزمنــي لــأداة الماليــة إذا زادت مخاطــر االئتمــان علــى تلــك
مرجحــا محتمـ ًلا للقيمــة الحالية
األداة الماليــة بشــكل كبيــر منــذ االعتــراف األولــي  ،وتعتبــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة تقديـ ًرا
ً
لخســائر االئتمــان  ،يتــم قيــاس هــذه القيمــة علــى أنهــا القيمــة الحاليــة للفــرق بيــن التدفقــات النقديــة المســتحقة للشــركة
بموجــب العقــد والتدفقــات النقديــة التــي تتوقــع الشــركة اســتالمها والتــي تنشــأ مــن ترجيــح عــدة ســيناريوهات اقتصاديــة
مســتقبلية مخصومــة وفقــا لســعر الفائــدة الفعــال لألصــل.
تقــوم الشــركة بتقييــم مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى وجــود انخفــاض فــي القيمــة علــى أســاس فــردي لــكل أصــل
ذي قيمــة فرديــة وبشــكل جماعــي بالنســبة للموجــودات األخــرى التــي ليــس لهــا أهميــة فرديــة.
شطب الموجودات المالية:
تقــوم الشــركة بشــطب الموجــودات الماليــة عندمــا تكــون هنــاك معلومــات تشــير إلــى أن المديــن يعانــي مــن صعوبــات ماليــة
وليــس هنــاك احتمــال واقعــي للتعافــي  ،علــى ســبيل المثــال عندمــا يكــون المديــن قــد تــم وضعــه تحــت التصفيــة أو دخــل
فــي إجــراءات اإلفــاس  ،أو عندمــا تتجــاوز مبالــغ الذمــم المدينــة فتــرة  12شــهر أو أكثــر ويتــم دراســتها بشــكل افــرادي لــكل
عميــل علــى حــدا أيهمــا أقــرب .

107 2019

التقريرالسنوي

قــد تســتمر الشــركة بإخضــاع الموجــودات الماليــة المشــطوبة إلجــراءات لمحاولــة اســترداد الذمــم المدينــة  ،مــع األخــذ باالعتبــار
المشــورة القانونيــة عنــد االقتضــاء ويتــم إثبــات أيــة مبالــغ مســتردة فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة .
إلغاء االعتراف بالموجودات المالية:
تقــوم الشــركة بإلغــاء االعتــراف بأصــل مالــي عنــد إنتهــاء الحقــوق التعاقديــة المتعلقــة باســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل
أو عندمــا تحــول الشــركة األصــل المالــي  ،مــع كافــة مخاطــر ومنافــع الملكيــة الجوهريــة  ،إلــى شــركة أخــرى ،أمــا فــي حالــة عــدم
قيــام الشــركة بتحويــل أو االحتفــاظ بشــكل جوهــري بمخاطــر ومنافــع الملكيــة واســتمرارها بالســيطرة علــى األصــل المحــول ،
تعتــرف الشــركة بحصتهــا المتبقيــة فــي األصــل المحــول والمطلوبــات المتعلقــة بــه التــي قــد يجــب علــى الشــركة دفعهــا  ،أمــا
فــي حالــة احتفــاظ المجموعــة بشــكل جوهــري بكافــة مخاطــر ومنافــع الملكيــة لألصــل المحــول ،فتســتمر الشــركة باالعتــراف
باألصــل المالــي.
وعنــد إلغــاء االعتــراف بــأي مــن الموجــودات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة ،يقيــد الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــل
ومبلــغ المقابــل المســتلم أو مســتحق االســتالم فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة.
التصنيف كدين أو أدوات ملكية:
يتــم تصنيــف أدوات الديــن والملكـــية إمــا كمطلوبــات ماليــة أو كحقـــوق ملكيــة وفقــً لجوهــر الترتيبــات التعاقديــة وتعريفــات
المطلــوب المالــي وأداة حقــوق الملكيــة.
أدوات الملكية:
تُعــرف أداة الملكيــة بالعقــد الــذي يثبــت ملكيــة الحصــص المتبقيــة مــن موجــودات الشــركة بعــد خصــم جميــع المطلوبــات ،
يتــم تســجيل أدوات الملكيــة المصــدرة بالمتحصــات المســتلمة بعــد خصــم تكلفــة اإلصــدار المباشــرة٠
ُيعتــرف بإعــادة شــراء أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالشــركة وتخصــم مباشــرة فــي حقــوق الملكيــة  ،ال يتــم إثبــات أي أربــاح او
خســارة فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة عنــد شــراء أو بيــع أو إصــدار أو إلغــاء أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالشــركة.
المطلوبات المالية:
تُقــاس جميــع المطلوبــات الماليــة الحقً ــا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال
األربــاح أو الخســائر .
إن المطلوبات المالية التي ليست من التالي يتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية:
• مقابل محتمل للشركة المستحوذة ضمن عملية اندماج أعمال.
• محتفظ بها للتداول.
• ُمحددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
وتقــاس الذمــم التجاريــة والحســابات الدائنــة األخــرى المصنفــة كـــ "مطلوبــات ماليــة " مبدئ ًيــا بالقيمة العادلة بعــد خصم تكاليف
المعاملــة  ،بينمــا يتــم قياســها الحقــً بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة ويتــم االعتــراف بمصاريــف الفوائــد
علــى أســاس العائــد الفعلي.
إن طريقــة الفائــدة الفعليــة هــي طريقــة احتســاب التكلفــة المطفــأة للمطلوبــات الماليــة وتوزيــع مصاريــف الفوائــد علــى مــدى
الفتــرة المعنيــة  ،إن معــدل الفائــدة الفعلــي هــو المعــدل الــذي يخصــم بالضبــط الدفعــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة فــي
إطــار العمــر الزمنــي المتوقــع لاللتــزام المالــي أو عبــر فتــرة أقصــر حســب االقتضــاء.
إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية:
تلغــي الشــركة االعتــراف بالمطلوبــات الماليــة عندمــا تعفــى مــن التزاماتهــا أو عنــد إلغــاء هــذه االلتزامــات أو انتهــاء صالحيتهــا،
ويتــم إثبــات الفــارق بيــن القيمــة الدفتريــة للمطلــوب المالــي الملغــى االعتــراف بــه والمقابــل المدفــوع أوالمســتحق الدفــع فــي
قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة.
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الممتلكات والمعدات:
• تظهــر الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة بعــد تنزيــل االســتهالك المتراكــم وأي تدنــي فــي قيمتهــا  ،ويتــم اســتهالك
الممتلــكات والمعــدات (باســتثناء األراضــي) عندمــا تكــون جاهــزة لإلســتخدام بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى العمــر
اإلنتاجــي المتوقــع لهــا باســتخدام النســب الســنوية المئويــة التاليــة :
٪
مباني

10 - 2

آالت ومعدات االنتاج

35

آالت ومعدات الخدمات المساعدة

35

الخزانات واالنابيب

10

آالت ومعدات الكهرباء والمكائن

20

وحدات تحميل المنتجات

20

السيارات

15

أثاث ومعدات المكاتب

20 - 5

المكتبة ومعدات التدريب

20

موجودات محطات التوزيع

20

ممتلكات ومعدات اخرى

20

اجهزة حاسب آلي

35

• عندمــا يقــل المبلــغ الممكــن اســترداده مــن أي مــن الممتلــكات والمعــدات عــن صافــي قيمتهــا الدفتريــة فإنــــه يتــم
تخفيــض قيمتهــا إلــى القيمــة الممكــن اســتردادها وقيــد قيمــة التدنــي فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة .
• يتم مراجعة العمر االنتاجي للممتلكات والمعدات في نهاية كل عام  ،فاذا كانت توقعات العمر االنتاجي تختلف
عن التقديرات المعدة سابق ًا يتم معالجة التغير في التقدير للسنوات الالحقة باعتباره تغير في التقديرات.
• يتم استبعاد الممتلكات والمعدات عند التخلص منها او عندما ال يعود أي منافع مستقبلية متوقعة من
استخدامها او من التخلص منها .
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  %10سنويًا .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 تعديالت
على الفترات الالحقة.
• يتــم مراجعــة ايــة مؤشــرات تــدل علــى تدنــي قيمــة الموجــودات غير الملموســة فــي تاريخ القوائــم الماليــــة الموحدة ،كما
يتــم مراجعــة تقديــر العمــر الزمنــي لتلــك الموجــودات ويتــم أخــذ قيمــة التدنــي في قائمة األربــاح أو الخســائر الموحدة.
• ال يتــم رســملة أيــة موجــودات غيــر ملموســة ناتجــة عــن عمليــات الشــركة ،بــل تعتبــر كمصاريــف وتقيــد فــي قائمــة
األربــاح أو الخســائر الموحــدة.
الشهرة:
• يتم اثبات الشهرة بالتكلفة التي تمثل الزيادة في تكلفة امتالك او شراء وحدات توليد النقد المملوكة من
شركات أخرى عن حصة الشركة في صافي القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات تلك الوحدات بتاريخ االمتالك.
• يتم قيد الشهرة في بند منفصل كموجودات غير ملموسة ،ويتم الحق ًا تخفيض تكلفتها في حال أي تدني
في قيمتها.
• يتم توزيع الشهرة على وحدة  /وحدات توليد النقد ألغراض اختبار التدني في القيمة .
• في حالة بيع وحدات توليد النقد ،يتم أخذ قيمة الشهرة باالعتبار عند تحديد مبلغ الربح أو الخسارة عن عملية البيع.
العالمة التجارية:
هــي عالمــة مميــزة أو مؤشــر تســتخدمه الشــركة للداللــة علــى أن المنتجــات أو الخدمــات المقدمــة للمســتهلك والتــي
تظهــر عليهــا العالمــة التجاريــة تنشــأ مــن مصــدر وحيــد ،ولتمييــز منتجاتهــا أو خدماتهــا عــن منتجــات وخدمــات اآلخريــن.
عقود التأجير التشغيلي:
يتــم اثبــات عقــود التأجيــر التشــغيلي بالقيمــة التــي ســتتكبدها الشــركة الســتبدال المحطــات الخاصــة بالشــركات
المســتحوذ عليهــا و التــي تــم شــراء موجوداتهــا الثابتــة عــن طريــق عقــود تأجيــر تشــغيلي.
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االستثمارات العقارية:
تظهــر اإلســتثمارات العقاريــة بالكلفــة بعــد تنزيــل اإلســتهالك المتراكــم (باســتثناء األراضــي)  ،و يتــم تســجيل أي تدنــي
فــي قيمتهــا فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة  ،ويتــم تســجيل االيرادات أو المصاريف التشــغيلية لهذه اإلســتثمارات
فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة  ،ويتــم اســتهالك االســتثمارات العقاريــة (بإســتثناء األراضــي) بطريقــة القســط
الثابــت علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي المتوقــع لهــا بمعــدل اســتهالك  ٪20-2ســنويًا.
الضرائب:
• يتــم اخــذ مخصــص لضريبــة الدخــل علــى أســاس التقديــرات لاللتزامات الضريبية المتوقعــة  ،ويتم اخذ فروقــات ضريبة الدخل
المتحققــة علــى الشــركة فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة عنــد دفعهــا بعــد اجــراء التســوية النهائيــة مــع دائــرة ضريبــة
الدخــل .
• إن الضرائــب المؤجلــة هــي الضرائــب المتوقــع دفعهــا او اســتردادها نتيجــة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمــة الموجودات
او المطلوبــات فــي القوائــم الماليــة الموحــدة والقيمــة التــي يتــم احتســاب الربــح الضريبــي علــى اساســها  ،يتــم احتســاب
الضرائــب المؤجلــة باســتخدام طريقــة االلتــزام بقائمــة المركــز المالــي الموحــدة وتحتســب الضرائــب المؤجلــة وفقــً للنســب
الضريبيــة التــي يتوقــع تطبيقهــا عنــد تســوية االلتــزام الضريبــي أو تحقيــق الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة .
• يتــم مراجعــة رصيــد الموجــودات وااللتزامــات الضريبيــة المؤجلــة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة ويتــم تخفيضهــا فــي
حالــة توقــع عــدم امكانيــة االســتفادة مــن تلــك الموجــودات الضريبيــة جزئيــا او كليــا أو بتســديد االلتــزام الضريبــي أو انتفــاء
الحاجــة لــه.
اإلعتراف باإليرادات:
تعتــرف الشــركة باإليــرادات بشــكل رئيســي مــن مبيعــات المشــتقات النفطيــة الجاهــزة و الزيــوت المعدنيــة وخدمــات
التخزيــن و تعبئــة االســطوانات.
يتــم قيــاس اإليــراد بالقيمــة العادلــة للمبالــغ المســتلمة أو التــي ســيتم تحصيلهــا (بالصافــي بعــد طــرح المرتجعــات
والخصومــات) مــن العقــود مــع العمــاء وتســتثنى المبالــغ التــي يتــم تحصيلهــا نيابــة عــن جهــات أخــرى ،و يتــم االعتــراف
باإليــرادات عندمــا تقــوم الشــركة بتحويــل الســيطرة علــى منتــج إلــى العميــل وذلــك عندمــا يتــم شــحن البضائــع إلى موقع
معيــن (التســليم)  ،وبعــد التســليم يتحمــل المســؤولية الرئيســية عنــد بيــع البضائــع وكذلــك يتحمــل مخاطــر التقــادم
والخســارة فيمــا يتعلــق بالبضائــع  ،يتــم االعتــراف بالذمــم المدينــة مــن قبــل الشــركة عندمــا يتــم تســليم البضاعــة إلــى
العمــاء حيــث تمثــل تلــك النقطــة الزمنيــة التــي يصبــح فيهــا الحــق فــي المقابــل غيــر مشــروط  ،حيــث أن مــرور الوقــت
فقــط مطلــوب قبــل اســتحقاق الســداد.
ايرادات ومصروفات الفوائد:
يتــم إثبــات إيــرادات ومصروفــات الفوائــد لجميــع األدوات الماليــة فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة باســتخدام طريقــة
الفائــدة الفعالــة  ،ويمثــل معــدل الفائــدة الفعــال الســعر الــذي يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة لــأداة
الماليــة خــال العمــر المتوقــع لــأداة الماليــة أو عنــد اإلقتضــاء لفتــرة أقصــر إلــى صافــي القيمــة الدفتريــة لألصــل المالــي أو
المطلوبــات الماليــة  ،كمــا تقــدر التدفقــات النقديــة المســتقبلية بمراعــاة جميــع الشــروط التعاقديــة لــأداة.
المخصصات:
يتــم االعتــراف بالمخصصــات عندمــا يكــون علــى الشــركة التزامــات فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة ناشــئة عــن
احــداث ســابقة أو تســديد االلتزامــات المســتقبلية المحتملــة ويمكــن قيــاس قيمتهــا بشــكل يعتمــد عليــه.
عقود اإليجار
ابتداء من األول من كانون الثاني 2019
السياسة المحاسبية المتبعة
ً
الشركة كمستأجر
تقــوم الشــركة بتقييــم مــا إذا كان العقــد يحتــوي علــى إيجارعنــد البــدء فــي العقــد  ،وتعتــرف الشــركة بموجــودات حــق
االســتخدام وإلتزامــات اإليجــار المقابلــة فيمــا يتعلــق بجميــع ترتيبــات اإليجــار التــي يكــون فيهــا المســتأجر باســتثناء
عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل (المع َّرفــة علــى أنهــا عقــود إيجــار مدتهــا  12شــهرًا أوأقــل) وعقــود إيجــار األصــول ذات القيمــة
المنخفضــة  ،وبالنســبة لهــذه العقــود تقــوم الشــركة باإلعتــراف بمدفوعــات اإليجــار كمصــروف تشــغيلي علــى أســاس
القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار مــا لــم يكــن أســاس منتظــم آخــر أكثــر تمثيــا للنمــط الزمنــي الــذي يتــم فيــه
اإلســتفادة مــن المنافــع االقتصاديــة مــن األصــول المســتأجرة.
يتــم قيــاس التــزام اإليجــار مبدئ ًيــا بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار التــي لــم يتــم دفعهــا فــي تاريــخ البــدء فــي عقــد
اإليجــار مخصومــة باســتخدام الســعر الضمنــي فــي عقــد اإليجــار  ،وإذا تعــذر تحديــد هــذا المعــدل بســهولة تقــوم الشــركة
بإســتخدام معــدل إقتراضــه اإلضافــي.
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تشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس التزام اإليجار ما يلي:
مطروحــا منهــا حوافــز اإليجــار مســتحقة
ثابتــة)
مدفوعــات
• مدفوعــات اإليجــار الثابتــة (متضمنــة فــي جوهرهــا علــى
ً
القبــض.
• مدفوعات اإليجار 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 اإليجار يعكس ممارسة خيار إنهاء عقد اإليجار.
يتم عرض التزامات اإليجار كبند منفصل في قائمة المركز المالي الموحدة.
يتــم الحقــً قيــاس التزامــات اإليجــار مــن خــال زيــادة القيمــة الدفتريــة لعكــس الفائــدة علــى التزامــات اإليجــار (باســتخدام
طريقــة الفائــدة الفعالــة) وبتخفيــض القيمــة الدفتريــة لتعكــس مدفوعــات اإليجــار المدفوعــة.
يتم إعادة قياس التزامات اإليجار (وإجراء تعديل مماثل لموجودات حق االستخدام ذي الصلة) كلما:
• ﺗم ﺗﻐﯾر ﻣدة اﻹﯾﺟﺎر أو أن هناك ﺣدث أو ﺗﻐﯾﯾر هام ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟى ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺧﯾﺎر اﻟﺷراء  ،وﻓﻲ
هذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗم إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس التزامات اإليجار ﻋن طرﯾق ﺧﺻم ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر المعدلة ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم المعدل.
• تتغير مدفوعات اإليجار بسبب التغييرات في مؤشر أو معدل أو تغيير في المدفوعات المتوقعة بموجب القيمة
المتبقية المضمونة ،وفي هذه الحاالت يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة
باستخدام معدل خصم غير متغير (ما لم تتغير مدفوعات اإليجار بسبب التغيير في سعر الفائدة الفعال  ،وفي
هذه الحالة يتم استخدام معدل الخصم المعدل).
• يتم تعديل عقد اإليجار وال يتم المحاسبة عن تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل  ،وفي هذه الحالة يتم
المعدل عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام
بناء على مدة عقد اإليجار
إعادة قياس التزام اإليجار
ّ
ً
معدل الخصم المعدل بالسعر الفعلي بتاريخ التعديل.
• يتم إستهالك موجودات حق االستخدام على مدى مدة عقد اإليجار أوالعمر اإلنتاجي لألصل (ايهما أقصر)  ،إذا كان
عقد اإليجار ينقل ملكية األصل األساسي أو تكلفة حق االستخدام والذي يعكس أن الشركة تتوقع ممارسة خيار
الشراء  ،فإن قيمة حق االستخدام ذات الصلة يتم إستهالكها على مدى العمر اإلنتاجي لألصل ويبدأ االستهالك
في تاريخ بداية عقد اإليجار.
• يتم عرض موجودات حق االستخدام كبند منفصل في قائمة المركز المالي الموحدة.
• تطبــق الشــركة المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ( )36لتحديــد مــا إذا كانــت قيمــة حق االســتخدام قــد انخفضت قيمتها
وتحســب أي خســائر انخفــاض فــي القيمــة كمــا هــو موضــح في سياســة "الممتلــكات والمعدات".
ال يتــم تضميــن اإليجــارات المتغيــرة التــي ال تعتمــد علــى مؤشــر أو معــدل فــي قيــاس التزامــات اإليجــار وموجــودات حــق
االســتخدام  ،يتــم إدراج المدفوعــات ذات الصلــة كمصــروف فــي الفتــرة التــي يحــدث فيهــا الحــدث أو الشــرط الــذي يــؤدي
إلــى هــذه المدفوعــات ويتــم تضمينهــا فــي "نفقــات أخــرى" فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة.
الشركة كمؤجر
يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار التــي تكــون الشــركة فيهــا مؤجــرا كإيجــارات تمويــل أو تشــغيل  ،فــي حــال كانــت شــروط
عقــد اإليجــار تنقــل كل مخاطــر ومنافــع الملكيــة إلــى المســتأجر ويتــم تصنيــف العقــد علــى أنــه عقــد إيجــار تمويلــي ويتــم
تصنيــف جميــع عقــود اإليجــار األخــرى كعقــود اإليجــار التشــغيلية.
ً
وسيطا  ،فهي تمثل عقد اإليجار الرئيسي والعقد من الباطن كعقدين منفصلين.
عندما تكون الشركة مؤج ًرا
يتــم تصنيــف عقــد اإليجــار مــن الباطــن علــى أنــه تمويــل أو عقــد إيجــار تشــغيلي بالرجــوع إلــى أصــل حــق االســتخدام
الناشــئ عــن عقــد اإليجــار الرئيســي.
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يتــم االعتــراف بإيــرادات التأجيــر مــن عقــود اإليجــار التشــغيلية علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار
ذي الصلــة .تضــاف التكاليــف المباشــرة األوليــة المتكبــدة فــي التفــاوض وترتيــب عقــد إيجــار تشــغيلي إلــى القيمــة
الدفتريــة لألصــل المؤجــر ويتــم االعتــراف بهــا علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار.
يتــم االعتــراف بالمبالــغ المســتحقة علــى المســتأجرين بموجــب عقــود اإليجــار التمويلــي كذمــم مدينــة بمبلــغ صافــي
اســتثمار الشــركة فــي عقــود اإليجــار  ،يتــم تخصيــص إيــرادات عقــود التأجيــر التمويلــي للفتــرات المحاســبية لتعكــس
ـد دوري ثابــت علــى صافــي اســتثمار الشــركة القائــم فيمــا يتعلــق بعقــود اإليجــار.
معــدل عائـ ُ
عندمــا يتضمــن العقــد مكونــات تأجيــر ومكونــات اخــرى غيــر التأجيــر  ،تطبــق الشــركة المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر
الماليــة رقــم ( )15لتوزيــع المبالــغ المســتلمة او التــي ســيتم إســتالمها بموجــب العقــد لــكل مكــون.
السياسة المحاسبة المتبعة حتى  31كانون األول 2018
تصنــف عقــود االيجــار كايجــارات تمويليــة عندمــا تنــص شــروط االيجارعلــى تحويــل جميــع المخاطــر والمنافــع المتعلقــة
بالتملــك للمســتأجر بشــكل جوهــري  ،امــا جميــع عقــود االيجــار االخــرى فتصنــف كايجــارات تشــغيلية.
الشركة كمؤجر
يتــم االعتــراف بالمبالــغ المســتحقة علــى المســتأجرين بموجــب عقــود اإليجــار التمويلــي كذمــم مدينــة بمبلــغ صافــي
االســتثمار فــي عقــود اإليجــار  ،ويتــم توزيــع إيــرادات عقــود التأجيــر التمويلــي للفتــرات المحاســبية لتعكــس معــدل عائــد
دوري ثابــت علــى صافــي االســتثمارات القائمــة فيمــا يتعلــق بعقــود اإليجــار.
يتــم اإلعتــراف بالدخــل مــن االيجــارات التشــغيلية باســتخدام طريقــة القســط الثابــت علــى مــدى عمــر االيجــار ،كمــا تضــاف
التكاليــف المباشــرة األوليــة المتكبــدة فــي مناقشــة وترتيــب العقــد التشــغيلي إلــى القيمــة الدفتريــة للموجــودات
المؤجــرة وتقيــد وفقــا لطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة االيجــار.
الشركة كمستأجر
تســجل الموجــودات المقتنــاة مــن خــال عقــود االيجــار التمويليــة عنــد اإلعتــراف األولــي بقيمتهــا العادلــة عنــد بدايــة عقــد
االيجــار او بالقيمــة الحاليــة للحــد االدنــي مــن دفعــات االيجــار ايهمــا اقــل  ،كمــا يتــم تســجيل مطلوبــات التأجيــر التمويلــي
بنفــس القيمــة  ،ويتــم عــرض هــذه اإللتزامــات فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة كمطلوبــات تأجيــر تمويلــي.
يتــم توزيــع دفعــات االيجــار بيــن مصاريــف تمويــل وتخفيــض مطلوبــات التأجيــر التمويلــي مــن اجــل تحقيــق معــدل فائــدة
ثابــت علــى الرصيــد المتبقــي مــن مطلوبــات التأجيــر التمويلــي ،ويتــم اإلعتــراف بمصاريــف التمويــل مباشــر فــي قائمــة
األربــاح أو الخســائر الموحــدة.
يتــم اإلعتــراف بدفعــات االيجــار التشــغيلي كمصــروف وفقــا لطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى عمــر االيجــار  ،باســتثناء
الحــاالت التــي يكــون فيهــا أســاس منتظــم آخــر أكثــر تمثيــا للنمــط الزمنــي الــذي يتــم فيــه اإلســتفادة مــن المنافــع
االقتصاديــة مــن األصــل المؤجــر  ،يتــم االعتــراف باإليجــارات الطارئــة الناشــئة عــن عقــود اإليجــار التشــغيلية كمصــروف فــي
الفتــرة التــي يتــم تكبدهــا فيهــا  ،فــي حالــة تــم إســتالم حوافــز إيجــار للدخــول فــي عقــود إيجــار تشــغيلية  ،يتــم االعتــراف
بهــذه الحوافــز كالتــزام  ،ويتــم االعتــراف بالفوائــد الكليــة للحوافــز علــى أنهــا تخفيــض لمصــروف اإليجــار علــى أســاس
القســط الثابــت  ،إال إذا كان هنــاك أســاس منتظــم أكثــر تمثيــا للنمــط الزمنــي الــذي يتــم فيــه اإلســتفادة مــن المنافــع
االقتصاديــة مــن األصــل المؤجــر.

( )6تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة:
(أ) تعديالت لم ينتج عنها اثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للشركة :
تـــم اتبـــاع معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة الجديــدة والمعدلــة التاليــة والتــي أصبحــت ســارية المفعــول للفتــرات الماليــة التــي
تبــدأ فــي أو بعــد أول كانــون الثانــي  2019او بعــد ذلــك التاريــخ فــي اعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للشــركة ،والتــي لــم تؤثــر
بشــكل جوهــري علــى المبالــغ واالفصاحــات الــواردة فــي القوائــم الماليـــــة الموحــدة للســنة والســنوات الســابقة  ،علمــً بأنــه
قــد يكــون لهــا تأثيــر علــى المعالجــــة المحاسبيـــــة للمعامــــات والترتيبات المستقبليـــة :
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التعديالت على معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
تشمل التحسينات تعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية رقم (" )3اندماج األعمال" و(" )11الترتيبات المشتركة"
ومعايير المحاسبة الدولية رقم (" )12ضرائب الدخل" و(" )23تكاليف اإلقتراض" وكما يلي

معيار المحاسبة الدولية رقم (" )12ضرائب الدخل"
التحسينات السنوية على
توضح التعديالت أنه يتوجب على الشركة اإلعتراف بتبعات ضريبة الدخل على األرباح الموزعة في قائمة األرباح أو الخسائر
المعايير الدولية للتقارير
المالية الصادرة خالل األعوام الموحدة أو قائمة الدخل الشامل الموحدة أو قائمة حقوق الملكية الموحدة وفقً ا للمكان الذي إعترفت فيه الشركة
بالمعامالت التي ولدت األرباح القابلة للتوزيع  ،هذا هو الحال بصرف النظر عما إذا كانت معدالت الضريبة المختلفة تنطبق
٢٠١٧-٢٠١٥
على األرباح الموزعة وغير الموزعة.

معيار المحاسبة الدولية رقم (" )23تكاليف اإلقتراض"
توضح التعديالت أنه في حال بقي اقتراض قائمًا بعد أن يكون األصل المرتبط بهذا اإلقتراض جاهزًا لالستخدام المقصود أو
جزء من األموال التي تقترضها الشركة عموما عند حساب معدل الرسملة على القروض العامة.
البيع  ،يصبح هذا االقتراض
ً
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (" )3اندماج األعمال"
توضح التعديالت أنه عندما تحصل الشركة على السيطرة على نشاط تجاري مشترك  ،تطبق الشركة متطلبات اندماج
األعمال 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 (" )11الترتيبات المشتركة "
توضح التعديالت أنه عندما يكون هنالك طرف يشارك في العملية المشتركة ولكن ال يمتلك سيطرة مشتركة على مثل
هذه العملية المشتركة  ،ال يترتب على الشركة إعادة تقييم حصصها السابقة في العملية المشتركة.

تفسير لجنة تفسيرات
المعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية رقم ()23
عدم التيقن حول معالجة
ضريبة الدخل

يوضح التفسیر تحدید الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضریبیة)  ،واألسس الضریبیة  ،والخسائر الضریبیة غیر
المستخدمة  ،والمنافع الضریبیة غیر المستخدمة  ،ومعدالت الضریبة عندما یكون هناك عدم تيقن بشأن معالجة
ضریبة الدخل بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم ( )12وهي 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)  ،واألساس الضريبي  ،والخسائر الضريبية غير المستخدمة  ،واالعفاءات
الضريبية غير المستخدمة ،ومعدالت الضريبة.
• أثر التغيرات في الوقائع والظروف

تتتعلق هذه التعديالت بمزايا الدفع مقدمًا مع التعويض السلبي  ،حيث تم تعديل المتطلبات الحالية للمعيار الدولي
التعديالت على المعيار
بناء على نموذج
الدولي للتقارير المالية رقم للتقارير المالية رقم ( )9فيما يتعلق بحقوق إنهاء الخدمة وذلك للسماح بالقياس بالتكلفة المطفأة (أو
ً
األعمال  ،بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر) حتى في حالة مدفوعات التعويضات السلبية
(" )9األدوات المالية".

تعديالت على معيار
المحاسبة الدولي رقم ()28
"اإلستثمار في المنشآت
الحليفة والمشاريع
المشتركة".
تعديالت على المعيار
المحاسبي الدولي رقم ()19
"منافع الموظفين"

تتعلق هذه التعديالت بالحصص طويلة األجل في المنشآت الحليفة والمشاريع المشتركة  ،وتوضح هذه التعديالت ان
الشركة تقوم بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (" )9األدوات المالية" للحصص طويلة األجل في شركة
حليفة أو مشروع مشترك والتي تشكل جزء من صافي اإلستثمار في الشركة الحليفة أو المشروع المشترك في حال لم
تطبق طريقة حقوق الملكية بشأنها.

تتعلق هذه التعديالت فيما يتعلق بالتعديل على الخطط أو التخفيضات أو التسويات.
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(ب) تعديالت اثرت على القوائم المالية الموحدة للشركة:
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (" )16عقود اإليجار"
قامــت الشــركة بتطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم (" )16اإليجــارات" الــذي حــل محــل اإلرشــادات الموجــودة بشــأن
عقــود اإليجــار  ،بمــا فــي ذلــك معيــار المحاســبة الدولــي رقــم (" )17عقــود اإليجــار" والتفســير الدولــي (" )4تحديد مــا إذا كان ترتيب ما
ينطوي على عقد إيجار"وتفســير لجنة التفســيرات الســابقة (" )15عقود اإليجار التشــغيلي -الحوافز" وتفســير لجنة التفســيرات
الســابقة (" )27تقويــم جوهــر المعامــات التــي تأخذ الشــكل القانوني لعقــد اإليجار"
صــدر المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ( )16فــي كانــون الثانــي  2016وهــو ســاري المفعــول للفتــرات الماليــة التــي تبــدأ
فــي أو بعــد األول مــن كانــون الثانــي  ، 2019ينــص المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ( )16علــى أن جميــع عقــود اإليجــار
عمومــا فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة للشــركة
والحقــوق وااللتزامــات التعاقديــة المرتبطــة بهــا يجــب أن يتــم االعتــراف بهــا
ً
 ،مــا لــم تكــن المــدة  12شــه ًرا أو أقــل أو عقــد إيجــار ألصــول منخفضــة القيمــة  ،وبالتالــي فــإن التصنيــف المطلــوب بموجــب معيــار
المحاســبة الدولي (" )17اإليجارات" في عقود التأجير التشــغيلي أو التمويلي تم الغائه بالنســبة للمســتأجرين  ،لكل عقد إيجار
 ،يعتــرف المســتأجر بإلتــزام مقابــل التزامــات اإليجــار المتكبــدة فــي المســتقبل  ،فــي المقابــل يتــم رســملة الحــق فــي اســتخدام
عموما القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المســتقبلية مضافا إليها التكاليف المنســوبة مباشــرة
األصل المؤجر  ،وهو ما يعادل
ً
والتــي يتــم إطفاؤهــا علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي
اختــارت الشــركة اســتخدام المنهــج المبســط والمســموح بــه بموجــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة ( )16عنــد تطبيــق
المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة ( )16ألول مــرة علــى عقــود التأجيــر التشــغيلي بشــكل إفــرادي (لــكل عقــد ايجــار علــى حــده)  ،تــم
قيــاس الحــق فــي اســتخدام األصــول المؤجــرة عمومــا بمبلــغ التــزام التأجيــر باســتخدام ســعر الفائــدة عنــد التطبيــق ألول مــرة .
تــم قيــاس موجــودات حــق االســتخدام بمبلــغ مســاوي اللتزامــات اإليجــار  ،بعــد ان تم تعديله بأي مدفوعات تأجير مدفوعة مســبقً ا
أومســتحقه تتعلــق بعقــد إيجــار معتــرف بــه فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة كمــا فــي  31كانــون األول  2018ولــم ينتــج قيــد ايــة
تعديــات علــى األربــاح المــدورة كمــا فــي األول مــن كانــون الثانــي  2019بموجــب هــذه الطريقــة لــم يكــن هنــاك عقــود إيجــار متدنيــة
تطلبــت إجــراء تعديــل علــى موجــودات حــق االســتخدام فــي تاريــخ التطبيــق األولي .
تتعلــق موجــودات حــق االســتخدام المعتــرف بهــا لعقــارات ومحطــات مســتأجرة كمــا فــي  31كانــون األول  2019وأول كانــون الثانــي
. 2019
توضح الجداول أدناه أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16لكل بند مالي كما في  31كانون األول :2019
قائمة المركز المالي الموحدة
البند
موجودات حق اإلستخدام
مدينون و أرصدة مدينة أخرى
موجودات ضريبية مؤجلة
ممتلكات و معدات و مشاريع قيد االنجاز  -بالصافي
إجمالي األثر على الموجودات
التزامات عقود اإليجار

الرصيد كما
الرصيد فيما لم يتم
أثر التطبيق
ورد في القوائم
التطبيق
المالية الموحدة
دينـــــــــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــــــــار
60.798.663
60.798.663
602.318.708
()3.770.458
598.548.250
٩.٢٧١.٠٢٤
١٤٥٫٤٩٠
٩٫١٢٥٫٥٣٤
١٨٨٫٨٨٢٫٧٠٩
()١١٫٢٦٩٫٩١٠
١٧٧٫٦١٢٫٧٩٩
45.903.785
55.622.317

إجمالي األثر على المطلوبات

55.622.317

-

55.622.317

قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة
البند
فوائد التزامات تأجير
استهالك ممتلكات ومعدات
مصاريف ايجار
إجمالي (الخسارة) في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة
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الرصيد كما
ورد في القوائم
المالية الموحدة
دينـــــــــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــــــــار
1.031.031
1.031.031
3.634.685
24.681.063
()3.972.908
2.821.295
692.808
أثر التطبيق

الرصيد فيما لم يتم
التطبيق
دينـــــــــــــــــــــــار
21.046.378
6.794.203

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
البند
الربح قبل الضريبة
استهالك ممتلكات ومعدات
مدينون و أرصدة مدينة أخرى

صافي (اإلستخدامات النقدية) في عمليات التشغيل
المسدد مقابل التزامات االيجارات
صافي (اإلستخدامات النقدية) في عمليات االستثمار

الرصيد كما
الرصيد فيما لم
أثر تطبيق
ورد في القوائم
يتم التطبيق
المعيار
المالية الموحدة
دينـــــــــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــــــــار
52.833.883
()692.808
52.141.075
21.046.378
3.634.685
24.681.063
602.318.708
()3.770.458
598.548.250
()828.581
()3.784.572
()3.784.572

انشطة التأجير للشركة وآلية المعالجة المحاسبية لها :
تقــوم الشــركة بإســتئجار عقــارات ومحطــات لالســتخدام فــي انشــطتها االعتباريــة  ،وقــد يتضمــن بعضهــا خيــارات تمديــد
ويتــم التفــاوض علــى شــروط االيجــار علــى اســاس افــرادي وتحتــوي علــى مجموعــة مــن األحــكام والشــروط المختلفــة  ،ال
تتضمــن عقــود اإليجــار ايــة تعهــدات وال يجــوز اســتخدامها كضمانــات ألغــراض اإلقتــراض.
حتــى نهايــة الســنة الماليــة  ،2018تــم تصنيــف عقــود ايجــار العقــارات والمحطــات امــا كعقــد ايجــار تشــغيلي او عقــد ايجــار
تمويلــي  ،ويتــم قيــد المبالــغ المدفوعــة مقابــل عقــود التأجيــر التشــغيلي فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة وفقــً
لطريقــة القســط الثابــت خــال فتــرة عقــد التأجيــر .
ابتــداء مــن األول مــن كانــون الثانــي  ، 2019تــم االعتــراف بعقــود اإليجــار كموجــودات حــق اســتخدام واإللتزامــات المتعلقــة
بهــا فــي التاريــخ الــذي يكــون فيــه األصــل جاهــز لإلســتخدام مــن قبــل الشــركة  ،يتــم توزيــع قيمــة كل دفعــة ايجــار مــا بيــن
التزامــات التأجيــر وتكاليــف التمويــل  ،ويتــم قيــد تكاليــف التمويــل فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة خــال فتــرة عقد
اإليجــار للتوصــل إلــى معــدل فائــدة دوري ثابــت علــى الرصيــد المتبقــي مــن االلتــزام لــكل فتــرة ويتــم اســتهالك موجــودات
حــق االنتفــاع خــال العمــر اإلنتاجــي لألصــل او مــدة اإليجــار ايهمــا اقصــر وفقــً لطريقــة القســط الثابــت .
يتــم قيــاس الموجــودات والمطلوبــات الناشــئة عــن عقــود اإليجــار مبدئ ًيــا علــى أســاس القيمــة الحاليــة  ،وتشــمل التزامــات
اإليجــار صافــي القيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار التاليــة :
مطروحا منها حوافز اإليجار المستحقة القبض.
مضمنة)
•مدفوعات ثابتة (بما في ذلك مدفوعات ثابتة
ً
ّ
•مدفوعات اإليجار 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 اإليجار تتضمن هذا الخيار .
يتــم خصــم دفعــات اإليجــار باســتخدام ســعر فائــدة عقــد اإليجــار الضمنــي أو معــدل ســعر االقتــراض اإلضافــي للمســتأجر
فــي حــال عــدم توفرهــا  ،وهــو الســعر الــذي يتعيــن علــى المســتأجر دفعــه القتــراض األمــوال الالزمــة للحصــول علــى أصــل
ذي قيمــة مماثلــة فــي بيئــة اقتصاديــة مماثلــة مــع شــروط وأحــكام مماثلــة .
يتم قياس موجودات حق انتفاع بالتكلفة والتي تشمل ما يلي :
• قيمة القياس األولي اللتزامات اإليجار.
مطروحا منها أي حوافز إيجار مستلمة.
• أي دفعات إيجار يتم إجراؤها في أو قبل تاريخ البدء
ً
• أي تكاليف مباشرة األولية .
• تكاليف اإلرجاع (التجديد والترميم) .
يتــم إدراج المدفوعــات المرتبطــة بعقــود اإليجــار قصيــرة األجــل وعقــود تأجيــر األصــول ذات القيمــة المنخفضــة علــى أســاس
القســط الثابــت كمصــروف فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة  ،ان عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل هــي عقــود إيجــار
مدتهــا  12شــه ًرا أو أقــل  ،بينمــا األصــول ذات القيمــة المنخفضــة مثــل معــدات تكنولوجيــا المعلومــات منخفضــة القيمــة
وعناصــر صغيــرة مــن أثــاث المكاتــب.
عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ( )16ألول مرة  ،استخدمت الشركة ما يلي:
• استخدام معدل خصم واحد لمحفظة عقود اإليجار ذات الخصائص المتشابهة إلى حد معقول.
• االعتماد على التقييمات السابقة بشأن ما إذا كانت عقود اإليجار متدنية .
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• محاســبة عقــود اإليجــار التشــغيلي مــع مــدة إيجــار متبقيــة تقــل عــن  12شــه ًرا فــي أول كانــون الثانــي  2019كإيجــارات
قصيــرة األجــل.
• استبعاد التكاليف المباشرة األولية لقياس موجودات حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي .
• استخدام اإلدراك السابق في تحديد مدة عقد اإليجار حيث يحتوي العقد على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإليجار.
أيضــا عــدم إعــادة تقييــم مــا إذا كان العقــد يحتــوي او ال يحتــوي علــى عقــد إيجــار فــي تاريــخ التطبيــق
اختــارت الشــركة ً
األولــي  ،وبــدالً مــن ذلــك اعتمــدت الشــركة بالنســبة للعقــود التــي تــم إبرامهــا قبــل تاريــخ االنتقــال علــى تقييمهــا تــم مــن
خــال تطبيــق معيــار المحاســبة الدولــي رقــم (" )17عقــود اإليجــار" و التفســير الدولــي (" )4تحديــد مــا إذا كان ترتيــب مــا
ينطــوي علــى عقــد إيجــار".
(ج) معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد:
لــم تطبــق الشــركة المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الجديــدة والمعدلــة الــواردة أدنــاه الصــادرة لكــن غيــر ســارية المفعــول بعــد
كمــا بتاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة وتفاصيلهــا كمــا يلــي:
المعايير الجديدة والمعدلة
تعديالت على المعيار
المحاسبي الدولي رقم ()1
"عرض القوائم المالية".
(يبدأ من أول
كانون الثاني )2020

التعديالت على معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

تتعلق هذه التعديالت بشأن تعريف األهمية  ،ينص التعريف الجديد على أن المعلومات تكون جوهرية إذا كان إهمالها أو
تضليلها أو إخفاءها يمكن أن يؤثر بشكل معقول على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية
الموحدة المعدة لألغراض العامة والتي توفر معلومات المالية حول تقارير شركة محددة.

تعديالت على المعيار
الدولي للتقارير المالية ()3
"إندماج األعمال"

توضيح هذه التعديالت تعريف األعمال حيث نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية "اإلطار المفاهيمي إلعداد التقارير المالية"
المعدل ،يشمل ذلك التعريفات المعدلة للموجودات والمطلوبات باإلضافة إلى إرشادات جديدة بشأن القياس وإلغاء االعتراف
والعرض واإلفصاح.

(يبدأ من أول كانون الثاني
)2020

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية إلى جانب اإلطار المفاهيمي المعدل ،تعديالت على المراجع الخاصة باإلطار المفاهيمي
في معايير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،حيث تحتوي الوثيقة على تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية ( 2و 3و 6و )14والمعايير المحاسبية الدولية أرقام ( 1و 8و 34و 37و )38وتفسيرات لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية
أرقام ( 12و )19وتفسير و ( 20و )22وتفسير اللجنة الدائمة لتفسير المعايير رقم ( )32من أجل تحديث تلك التصريحات فيما
يتعلق باإلشارات واالقتباسات من إطار العمل أو لإلشارة إلى ما تشير إليه من نسخة مختلفة من اإلطار المفاهيمي

المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم ()17
"عقود التأمين"
(يبدأ من أول
كانون الثاني )٢٠٢٢
تعديالت على المعيار
الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم (" )10القوائم
المالية الموحدة" ومعيار
المحاسبة الدولي رقم ()28
"اإلستثمارات في المنشآت
الحليفة والمشاريع
المشتركة (")2011

ويوفر منهج قياس وعرض أكثر اتساقا لجميع عقود التأمين  ،وتهدف هذه المتطلبات إلى تحقيق هدف المحاسبة المتسقة
القائمة على المبادئ لعقود التأمين  ،ويحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )17محل المعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم (" )4عقود التأمين"
يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )17قياس مطلوبات التأمين بالقيمة الحالية للوفاء.

تتعلق هذه التعديالت بمعاملة بيع أو مساهمة الموجودات من المستثمر في الشركة الحليفة أو المشروع المشترك.

(تم تأجيل تاريخ السريان
إلى أجل غير مسمى  ،وما
يزال التطبيق مسموحا به)

تتوقــع اإلدارة تطبيــق هــذه المعاييــر والتفســيرات والتعديــات الجديــدة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للشــركة عندمــا تكــون
قابلــة للتطبيــق واعتمــاد هــذه المعاييــر والتفســيرات والتعديــات الجديــدة قــد اليكــون لهــا أي تأثيــر جوهــري علــى القوائــم الماليــة
الموحــدة للشــركة فــي فتــرة التطبيــق األولــي .
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( )7األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة
إن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وتطبيــق السياســات المحاســبية يتطلــب مــن إدارة الشــركة القيــام بتقديــرات
واجتهــادات تؤثــر فــي مبالــغ الموجــودات والمطلوبــات واإلفصــاح عــن االلتزامــات المحتملــــة  ،كمــا ان هــذه التقديــرات
واالجتهــادات تؤثــر علــى اإليــرادات والمصاريــف والمخصصــات وكذلــك فــي التغيــرات فــي القيمــة العادلــة التــي تظهــر
ضمــن حقــوق الملكيــة  ،وبشــكل خــاص يتطلــب مــن إدارة الشــركة إصــدار أحــكام واجتهــادات هامــة لتقديــر مبالــغ
التدفقــات النقديــة المســتقبلية وأوقاتهــــا  ،إن التقديــرات المذكــورة مبنيــة بالضــرورة علــى فرضيــات وعوامــل متعــددة
لهــا درجــات متفاوتــه مــن التقديــر وعــدم التيقــن وان النتائــج الفعليــة قــد تختلــف عــن التقديــرات وذلــك نتيجــة التغيــرات
الناجمــة عــن أوضــاع وظــروف تلــك التقديــرات فــي المســتقبل .
إننا نعتقد بأن تقديراتنا ضمن القوائم المالية الموحدة معقولة ومفصلة على النحو التالي :
• يتطلــب مــن إدارة الشــركة اســتخدام إجتهــادات وتقديــرات هامــة لتقديــر مبالــغ التدفقــات النقديــة المســتقبلية وأوقاتهــا
وتقديــر مخاطــر الزيــادة الهامــة فــي مخاطــر اإلئتمــان للموجــودات الماليــة بعــد اإلعتــراف األولــي بهــا ومعلومــات القيــاس
المســتقبلية لخســائر اإلئتمــان المتوقعــة.
• يتــم قيــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة كمخصــص يعــادل الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر الزمنــي
للموجــودات.
• عنــد قيــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة  ،تســتخدم الشــركة معلومــات مســتقبلية معقولــة ومدعومــة تســتند إلــى
افتراضــات الحركــة المســتقبلية لمختلــف المحــركات االقتصاديــة وكيــف تؤثــر هــذه المحــركات علــى بعضهــا البعــض.
تشــكل احتماليــة التعثــر مدخ ـ ًلا رئيس ـ ًيا فــي قيــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة  ،وتعتبــر احتماليــة التعثــر ﺗﻘدﯾ ًرا
الحتماليــة التعثــر عــن الســداد علــى مــدى فتــره زمنيــة معينــة  ،والتــي تشــمل إحتســاب البيانــات التاريخيــة واالفتراضــات
والتوقعــات المتعلقــة بالظــروف المســتقبلية.
تعتبــر الخســارة بافتــراض التعثــر هــي تقديــر للخســارة الناتجــة ﻋن التعثــر فــي اﻟﺳداد ،وهــو يســتند إلــى الفــرق بيــن
التدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتحقة وتلــك التــي يتوقــع الممــول تحصيلهــا ،مــع األخــذ فــي اإلعتبــار التدفقــات
النقديــة مــن الضمانــات اإلضافيــة والتعديــات االئتمانيــة المتكاملــة.
• تقــوم إدارة الشــركة باســتخدام تقديــرات وافتراضــات هامــة لتحديــد مبلــغ وتوقيــت اإلعتــراف باإليــرادات بموجــب
متطلبــات المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم (" )15اإليــرادات مــن العقــود مــع العمــاء".
• يتــم تحميــل الســنة الماليــة بمــا يخصهــا مــن نفقــة ضريبــة الدخــل وفقــا لألنظمــة والقوانيــن والمعاييــر الدوليــة للتقارير
المالية .
• تقــوم اإلدارة بإعــادة تقديــر األعمــار اإلنتاجيــة لألصــول الملموســة وغيــر الملموســة بشــكل دوري لغايــات احتســاب
االســتهالكات واالطفــاءات الســنوية اعتمــادا علــى الحالــة العامــة لتلــك األصــول وتقديــرات األعمــار اإلنتاجيــة المتوقعــة
فــي المســتقبل  ،ويتــم اخــذ خســارة التدنــي فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة .
• يتــم تكويــن مخصــص لقــاء اإلســطوانات المتوقــع شــطبها واســتبدالها واصالحهــا فــي المســتقبل اعتمــادًا علــى
أســس وفرضيــات معتمــدة بموجــب نشــرة أســعار بيــع المشــتقات النفطيــة المعتمــدة فــي األردن (. )IPP
• يتــم تكويــن مخصــص لمواجهــة اإللتزامــات القانونيــة والتعاقديــة الخاصــة بتعويــض نهايــة الخدمــة وتعويــض العجــز
والوفــاة و اجــازات الموظفيــن واصابــات العمــل بموجــب األنظمــة والتعليمــات الســارية و المعتمــدة لــدى الشــركة .
• يتــم تكويــن مخصــص لقــاء القضايــا المقامــة علــى الشــركة إعتمــادًا علــى دراســة قانونية معــدة من قبل المستشــارين
القانونيــن للشــركة والتــي بموجبهــا يتــم تحديــد المخاطــر المحتمــل حدوثهــا فــي المســتقبل  ،ويعــاد النظــر فــي تلــك
الدراســات بشكل دوري .
يتــم تكويــن مخصــص لقــاء البضاعــة الراكــدة و بطيئــة الحركــة و الرواســب و المــاء الموجــودة فــي خزانــات الشــركة
بنــاء علــى الدراســات الفنيــة مــن الجهــات المختصــة وتقاريــر المعاينيــن.
وكلفــة ازالتهــا
ً
• يتــم تضميــن خيــارات التمديــد واإلنهــاء فــي عــدد مــن عقــود اإليجار .تســتخدم هذه الشــروط لزيــادة المرونة التشــغيلية
مــن حيــث إدارة العقــود ،إن معظــم خيــارات التمديــد واإلنهــاء المحتفــظ بهــا قابلــة للتجديــد مــن قبــل كل مــن الشــركة
والمؤجر.
• عنــد تحديــد مــدة عقــد اإليجــار  ،تأخــذ اإلدارة فــي االعتبــار جميــع الحقائــق والظــروف التــي تخلــق حاف ـزًا اقتصاد ًيــا خيــار
التمديــد  ،أو عــدم خيــار اإلنهــاء .يتــم تضميــن خيــارات التمديــد (أو الفتــرات التــي تلــي خيــارات اإلنهــاء) فقــط فــي مــدة
ـدا بشــكل معقــول أن يتــم تمديــده (أو لــم يتــم إنهائــه) .تتــم مراجعــة التقييــم
عقــد اإليجــار إذا كان عقــد اإليجــار مؤكـ ً
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فــي حالــة حــدوث حــدث مهــم أو تغييــر كبيــر فــي الظــروف التــي تؤثــر علــى هــذا التقييــم والتــي تكــون ضمــن ســيطرة
المســتأجر.
• يتــم خصــم مدفوعــات اإليجــار (ان وجــدت) باســتخدام معــدل االقتــراض اإلضافــي للمجموعــة (" .)"IBRطبقــت اإلدارة
األحــكام والتقديــرات لتحديــد معــدل االقتــراض اإلضافــي عنــد بــدء عقــد اإليجــار.
• مســتويات القيمــة العادلــة  :يتــم تحديــد واإلفصــاح عــن مســتوى تسلســل القيمــة العادلــة الــذي تصنــف فيــه مقاييــس
القيمــة العادلــة كاملــة كمــا يتــم فصــل قياســات القيمــة العادلــة وفقــً للمســتويات المحــددة فــي المعاييــر الدوليــة
للتقاريــر الماليــة  ،يمثــل الفــرق بيــن المســتوى ( )2والمســتوى ( )3لمقاييــس القيمــة العادلــة تقييــم مــا إذا كانــت
المعلومــات أو المدخــات يمكــن مالحظتهــا ومــدى أهميــة المعلومــات التــي ال يمكــن مالحظتهــا ممــا يتطلــب وضــع
أحــكام وتحليــل دقيــق للمدخــات المســتخدمة لقيــاس القيمــة العادلــة بمــا فــي ذلــك األخــذ باالعتبــار كافــة العوامــل
التــي تخــص األصــل أو االلتــزام .

( )8نقد في الصندوق ولدى البنوك:
يتكون هذا البند مما يلي:

نقد في الصندوق
حسابات جارية لدى البنوك

 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــــون األول
2018
2019
دينـــــــــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــــــــار
1.524.316
1.150.201
15.442.587
20.706.734
16.966.903
21.856.935

( )9مدينون وأرصدة مدينة أخرى
يتكون هذا البند مما يلي:

دوائر ومؤسسات حكومية و الجهات األمنية وشركات الكهرباء  -محروقات (أ)
عمالء محروقات وأخرى (ب)
شركة عالية  -الخطوط الجوية الملكية األردنية (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 مقدمًا (ح)
مصاريف اقتناء عقود  -شركة تابعة (ط)
ينزل  :مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة (ي)
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 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــــون األول
2018
2019
دينـــــــــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــــــــار
431.780.345
162.364.992
81.732.199
55.114.291
33.996.379
9.525.690
28.399.178
31.450.028
575.908.101
258.455.001
247.085.929
211.270.511
98.903.802
116.488.695
5.859.068
3.278.878
1.665.764
1.641.262
3.813.881
2.642.685
14.323.133
15.487.756
7.705.315
6.265.884
955.264.993
615.530.672
()14.678.474
()16.982.422
940.586.519
598.548.250

تتبــع الشــركة سياســة التعامــل مــع أطــراف مؤهلــة إئتمانيــً  ،وذلــك مــن أجــل تخفيــف خطــر الخســائر الماليــة الناجمــة عــن عــدم
الوفــاء باإللتزامــات  ،وفيمــا يلــي جــدول أعمــار المدينــون:

 1يوم  119 -يوم

 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــــون األول
٢٠١٨
٢٠١٩
دينـــــــــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــــار
131.025.730
90.344.865

 120يوم  179 -يوم

14.798.171

17.022.952

 180يوم  365 -يوم
أكثر من سنة*

45.736.617

74.948.303

107.575.348

352.911.116

258.455.001

575.908.101

المجمــــــوع

•تقوم الشركة بدراسة أعمار الذمم ومدى كفاية المخصصات الواجب االستدراك لها في نهاية كل فترة مالية.
* يشــمل هــذا البنــد علــى ذمــم مدينــة مطلوبــة مــن جهــات حكوميــة او بكفالــه الحكومــة تجــاوز اســتحقاقها اكثــر مــن ســنة
مبلــغ  94,960,653دينــار  ،هــذا وبرأينــا أن للشــركة القــدرة علــى تحصيــل هــذه الذمــم وال داعــي لرصــد أيــة مخصصــات لهــا ،
كمــا تشــمل الذمــم المدينــة مبالــغ مطلوبــة مــن شــركاء فــي شــركات تابعــة بقيمــة  4,516,534دينــار عمرهــا أكثــر مــن ســنة
وبــرأي اإلدارة فانــه ال داعــي لقيــد مخصصــات إضافيــة لهــا حيــث تــم توقيــع اتفاقيــات مــع هــؤالء الشــركاء لتســديد تلــك الذمــم
بضمانــات عقاريــة مــع تحويــل األربــاح الناتجــة عــن اعمــال تلــك الشــركات التابعــة للشــركة.
(أ) يشــمل هــذا البنــد ذمــم مدينــة لقــاء ســحوبات محروقــات مــن الــوزارات والدوائــر والجهــات الحكوميــة واألمنيــة وشــركة
الكهربــاء الوطنيــة وشــركات التوليــد خاصــة بنشــاط التكريــر والغــاز بمبلــغ  136.713.423دينــار ومبلــغ  7.503.463دينــار خــاص
بنشــاط الزيــوت ومبلــغ  18.148.106دينــار خــاص بشــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة كمــا فــي  31كانــون األول . 2019
• يتضمــن هــذا البنــد ذمــم لشــركات الكهربــاء والتوليــد مقابــل ســحوبات المحروقــات والتــي بلغــت كمــا فــي  31كانــون األول
 2019مبلــغ  72,193,099دينــار فيمــا بلغــت كمــا فــي  31كانــون األول  2018مبلــغ  76.458.909دينــار.
• بنــاء علــى طلــب اجــراء المقاصــة المقــدم مــن شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة إلــى وزارة الماليــة بيــن جــزء مــن مديونيــة
وزارة الماليــة (حســاب وزارة الماليــة الرئيســي العالقــة) و الضريبــة العامــه والخاصــة علــى البيانــات الجمركيــة لــدى دائــرة
الجمــارك وموافقــة دائــرة الجمــارك علــى هــذا االجــراء بتاريــخ  16اذار  2020بمبلــغ  58.042.756دينــار  ،تــم اجــراء المقاصــة أعــاه
خــال العــام .2020
• بنــاء علــى طلــب اجــراء المقاصــة المقــدم مــن شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة إلــى وزارة الماليــة بيــن مديونيــة
مديريــة األمــن العــام و الضريبــة الخاصــة المســتحقة علــى الشــركة و الموافــق عليــه بتاريــخ  12كانــون االول  ، 2018تــم اجــراء
مقاصــة بيــن ذمــة األمــن العــام بمبلــغ  9.010.973دينــار و جــزء مــن الضريبــة الخاصــة المســتحقة علــى الشــركة خــال العــام 2018
•بنــاء علــى طلــب اجــراء المقاصــة المقــدم مــن شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة إلــى وزارة الماليــة بيــن مديونيــة
مديريــة األمــن العــام و الضريبــة الخاصــة المســتحقة علــى الشــركة و الموافــق عليــه بتاريــخ  16كانــون الثانــي  ، 2019تــم اجــراء
مقاصــة بيــن ذمــة األمــن العــام بمبلــغ  9.489.474دينــار و جــزء مــن الضريبــة الخاصــة المســتحقة علــى الشــركة خــال العــام
.2019
• بنــاء علــى طلــب اجــراء المقاصــة المقــدم مــن شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة إلــى وزارة الماليــة بيــن مديونيــة
مديريــة األمــن العــام و الضريبــة الخاصــة المســتحقة علــى الشــركة و الموافــق عليــه بتاريــخ  27آذار  ، 2019تــم اجــراء مقاصــة
بيــن ذمــة األمــن العــام بمبلــغ  5.373.483دينــار و جــزء مــن الضريبــة الخاصــة المســتحقة علــى الشــركة خــال العــام .2019
• بنــاء علــى طلــب اجــراء المقاصــة المقــدم مــن شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة إلــى وزارة الماليــة بيــن مديونيــة
المديريــة العامــة للدفــاع المدنــي و الضريبــة العامــة المســتحقة علــى الشــركة و الموافــق عليــه بتاريــخ  31كانــون الثانــي
 ،2019تــم اجــراء مقاصــة بيــن ذمــة المديريــة العامــة للدفــاع المدنــي بمبلــغ  4.644.685دينــار و جــزء مــن الضريبــة العامــة علــى
المبيعــات المســتحقة علــى الشــركة خــال العــام .2019
• بنــاء علــى طلــب اجــراء المقاصــة المقــدم مــن شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة إلــى وزارة الماليــة بيــن مديونيــة
كل مــن وزارة الصحــة بمبلــغ  2,454,472دينــار و القــوات المســلحة األردنيــة بمبلــغ  2,730,983دينــار مــع جــزء مــن الضريبــة
الخاصــة المســتحقة علــى الشــركة و الموافــق عليــه بتاريــخ  25تشــرين الثانــي  ، 2019تــم اجــراء المقاصــة المذكــوره أعــاه.

119 2019

التقريرالسنوي

(ب) يشــمل هــذا البنــد ذمــم عمــاء محروقــات وأخــرى خاصــة بنشــاط التكريــر والغــاز مبلــغ  14،157،529دينــار ومبلــغ 3،120،635
دينــار خــاص بنشــاط الزيــوت ومبلــغ  37،836،127دينــار خــاص بشــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة كمــا فــي  31كانــون
األول .2019
(ج) قامــت الشــركة بتاريــخ  6آذار  2016بتوقيــع إتفاقيــة تســوية للمديونيــة القائمــة مــع شــركة عاليــة  -الخطــوط الجويــة الملكيــة
والتــي تــم بموجبهــا تســديد مــا نســبته  ٪10مــن رصيــد المديونيــة خــال شــهر آذار  2016مــع التعهــد بتســديد المبلــغ المتبقــي
بموجــب  60قســط يســتحق القســط األول منهــا بتاريــخ  31اذار  2016والقســط األخيــر بتاريــخ  28شــباط  2021وبمعــدل فائــدة
االقتــراض الفعليــة التــي تتكبدهــا شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة وعلــى أن تلتــزم شــركة عاليــة  -الخطــوط الجويــة الملكيــة
بتســديد كافــة الفواتيــر الالحقــة بتاريــخ اســتحقاقها وعليــه لــم تقــم الشــركة بقيــد مخصصــات اضافيــة نتيجــة لتلــك التســوية
كمــا أبلغــت وزارة الماليــة بموجــب كتابهــا رقــم  15391/4/18بتاريــخ  26أيلــول  2016الشــركة بانــه يجــب عكــس المخصــص المرصود
علــى ذمــة شــركة عاليــة  -الخطــوط الجويــة الملكيــة نظــرًا إللتــزام شــركة عاليــة  -الخطــوط الجويــة الملكيــة بتســديد الدفعــات
المترتبــة عليهــا شــريطة إســتمرار شــركة الملكيــة األردنيــة باإللتــزام بالســداد وفــق اإلتفاقيــة الموقعــة معهــا بشــهر آذار 2016
وتســديد مســحوباتها الشــهرية أوالً بــاول  ،وعليــه قامــت الشــركة بــرد مبلــغ المخصــص المرصــود علــى ذمــة شــركة عاليــة -
الخطــوط الجويــة الملكيــة والبالــغ حوالــي  31مليــون دينــار فــي العــام .2016
•بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )11131المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  16اب  2015تــم منــح خصــم كميــة لمســتهلكي
وقــود الطائــرات علــى ســعر بيــع وقــود الطائــرات الــذي تقــره لجنــة تســعيرالمحروقات الشــهرية وفقــا لشــرائح اإلســتهالك إعتبــارا
مــن تاريــخ  1اب  2015و لغايــة  31كانــون األول  2016علــى أن يتــم إحتســابه بشــكل ســنوي  ،هــذا و قــد صــدر قــرار مجلــس الــوزراء
رقــم  293المتخــذ بجلســته المنعقــدة بتاريــخ  23تشــرين األول  2016و الــذي تضمــن تعديــل شــرائح إســتهالك وقــود الطائــرات
لمــدة ســنة إعتبــارا مــن تاريــخ  31تشــرين األول  ، 2016كمــا صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )1958فــي الجلســة المنعقــدة بتاريــخ
 26شــباط  2017والــذي يقضــي بالموافقــة علــى تعديــل تاريــخ بــدء العمــل بقــرار تعديــل شــرائح الخصــم والمعتمــدة بموجــب قــرار
مجلــس الــوزراء رقــم ( )293بأثــر رجعــي اعتبــارًا مــن تاريــخ أول آب  2015بــدال مــن تاريــخ  31تشــرين األول  ، 2016و بموجــب القــرارات
ـداء مــن أول آب  2015ولغايــة 31
أعــاه بلغــت قيمــة الخصــم المســتحق لشــركة عاليــة  -الخطــوط الجويــة الملكيــة األردنيــة إبتـ ً
تمــوز  2017مبلــغ  29.947.993دينــار .
• بموجــب قــرار مجلــس إدارة الشــركة رقــم  ١/٢/٥المتخــذ فــي جلســته رقــم  ٢٠١٨/١المنعقــدة بتاريــخ  12اذار  2018قامــت الشــركة
بتخفيــض مبلــغ  15.523.797دينــار مــن ذمــة مديونيــة شــركة عاليــة الخطــوط الجويــة الملكية األردنية خالل العــام  2017و على أن
يتــم تخفيــض المبلــغ المتبقــي مــن فواتيــر مســحوبات شــركة عاليــة الشــهرية بعــد خصــم أيــة فواتيــر مســتحقة وغيــر مدفوعــة
مــن تاريــخ توقيــع إتفاقيــة جديــدة بيــن الشــركتين وحتــى تاريــخ  31تمــوز  ، 2018وعلــى ان يعامــل الخصــم المســتحق للفتــرة مــن
 1اب  2017ولغايــة إنتهــاء الخصــم المحــدد بموجــب قــرارات مجلــس الــوزراء بتخفيــض مــا نســبته  %40مــن رصيــد مديونيــة شــركة
عاليــة ومــا نســبته  %60مــن مســحوبات الشــركة الشــهرية وفــي حــال إنتهــاء العالقــة مــع الحكومــة يتــم إحتســاب الخصــم لغايــة
تاريــخ  30نيســان  2018بنفــس النســب الــواردة أعــاه وعلــى أن يتــم تطبيــق قــرارات مجلــس الــوزراء بعــد هــذا التاريــخ بمعــزل عــن
شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة  ،علمــا أنــه بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )4141المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 20
اب  2017تــم الموافقــة علــى تمديــد الخصــم الممنــوح لشــركة الملكيــة األردنيــة لســنة إضافيــة إعتبــارا مــن تاريــخ  31تشــرين األول
.2017
• بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  5614المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  17كانــون األول  2017تــم تخفيــض نســبة
الفوائــد المفروضــة علــى مديونيــة شــركة عاليــة  -الخطــوط الجويــة الملكيــة األردنيــة لشــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة التــي
كانــت  %4.4ســنويا بتاريــخ  20كانــون األول  2016والتــي تبلــغ حاليــا  %5.3ســنويا إلــى  %0.5ســنويا ورد الفوائــد عــن االعــوام  2015و
 2016و حتــى تاريخــه علــى شــكل رصيــد مســتقبلي بحيــث تتــم تســوية االثــر المالــي الناتــج عــن ذلــك ضمــن العالقــة الماليــة مــا
بيــن وزارة الماليــة وشــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة  ،وقامــت الشــركة إعتبــارًا مــن تاريــخ أول أيــار  2018بإحتســاب معــدل فائــدة
االقتــراض الفعليــة ســنويًا وفقــً إلتفاقيــة تســوية المديونيــة مــع شــركة عاليــة وايقــاف العمــل بقــرار مجلــس الــوزراء اعــاه.
• بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )1958المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  26شــباط  2017تــم الموافقــة علــى تحميــل
الخصــم الممنــوح لشــركة عاليــة علــى حســاب وزارة الماليــة بشــكل مباشــر دون تخفيضــه مــن قيمــة المبيعــات الخاصــة بالشــركة.
• قامــت الشــركة خــال الفتــرة المنتهيــة فــي  30نيســان  2018بقيــد مبلــغ  11.659.699دينــار علــى حســاب وزارة الماليــة كخصــم
لشــركة عاليــة بموجــب قــرارات مجلــس الــوزراء أعــاه  ،وتــم تخفيــض مبلــغ  4.663.880دينــار مــن رصيــد إتفاقيــة تســوية المديونية
و قيــد مبلــغ  6.995.819دينــار كأمانــات لصالــح شــركة عاليــة بموجــب قــرار مجلــس إدارة الشــركة رقــم  ،١/٢/٥ولــم تقــم الشــركة
بإحتســاب أيــة خصومــات إعتبــارًا مــن تاريــخ أول أيــار .2018
• قامــت الشــركة بتوجيــه كتــاب رقــم  6814/1/1/51/25/2بتاريــخ  30أيلــول  2018إلــى شــركة عاليــة  -الخطــوط الجويــة الملكيــة
األردنيــة يتضمــن أنــه فــي حــال رغبتهــا فــي اإلســتمرار بتطبيــق قــرارات مجلــس الــوزراء بخصــوص الخصــم وتخفيــض نســبة
الفائــدة عــن طريــق شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة أن يتــم تزويــد الشــركة بكتــاب مــن وزارة الماليــة يتضمــن موافقتهــا علــى
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قيــد مبلــغ الخصــم وفــرق الفوائــد علــى حســابات وزارة الماليــة مباشــرة وأن يتــم أخــذ هــذه المبالــغ ضمــن تســوية العالقــة
الماليــة بيــن شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة والحكومــة بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  7633المتخــذ فــي جلســتها
المنعقــدة بتاريــخ  30نيســان .2018
• قامــت شــركة عاليــة  -الخطــوط الجويــة الملكيــة األردنيــة بطــرح عطــاء لتزويــد وقــود طائــرات الملكيــة األردنية على الشــركات
المرخصــة وذلــك بموجــب قــرار وزارة الطاقــة و الثــروة المعدنيــة المتضمــن قــرار بــدء الشــركات التســويقية المرخصــة نشــاط
تزويــد وقــود الطائــرات وتمــت احالــة العطــاء علــى شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة  -شــركة تابعــة وبنــاء علــى ذلك
تــم توقيــع اتفاقيــة تزويــد وقــود طائــرات بيــن شــركة عاليــة  -الخطــوط الجويــة الملكيــة األردنيــة وشــركة تســويق المنتجــات
البتروليــة األردنيــة بتاريــخ أول تشــرين الثانــي  ،2018حيــث تــم نقــل نشــاط التزويــد المباشــر لشــركة عاليــة  -الخطــوط الجويــة
الملكيــة األردنيــة مــن شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة إلــى شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة شــركة تابعــة.
• بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )2674المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  9كانــون الثانــي  2019تــم تمديــد خصــم
الكميــة الممنــوح لشــركة عاليــة  -الخطــوط الجويــة الملكيــة األردنيــة لشــهري تشــرين الثانــي وكانــون االول للعــام .2018
• بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )3874المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  27اذار  2019تــم تمديــد خصــم الكميــة
الممنــوح لشــركة عاليــة  -الخطــوط الجويــة الملكيــة األردنيــة اعتبــارا مــن اول كانــون الثانــي  2019ولغايــة  31كانــون االول 2019
علــى ان يتــم تســوية الخصــم علــى العالقــة الماليــة بيــن الحكومــة وشــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة.
• بنــاء علــى كتــاب وزارة الماليــة رقــم  20267/4/18تاريــخ  27أيلــول  2019والــذي تضمــن طلــب وزارة الماليــة بتحميــل فــرق الخصــم
المســتحق لشــركة عاليــة  -الخطــوط الجويــة الملكيــة األردنيــة بموجــب القــرارات المذكــوة اعــاه علــى العالقــة الماليــة مــا بيــن
الحكومــة وشــركة مصفــاة البتــرول حتــى انتهــاء الخصــم المســتحق  ،قامــت شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة باعــادة احتســاب
الخصــم المســتحق لغايــة تاريــخ  31تمــوز  2018ولــم تقــم باحتســاب الخصــم بعــد هــذا التاريــخ النتهــاء عالقــة التزويــد المباشــر
بيــن شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة وشــركة عاليــة  -الخطــوط الجويــة الملكيــة األردنيــة بتاريــخ  31تشــرين االول  ، 2018ونتــج
عــن ذلــك قيــد مبلــغ  9.645.385دينــار علــى رصيــد العالقــة الماليــة بيــن الشــركة والحكومــة  ،وقابلــه تخفيــض رصيــد اتفاقيــة
تســوية مديونيــة شــركة عاليــة  -الخطــوط الجويــة الملكيــة األردنيــة بمبلــغ  3.858.154دينــار وقيــد مبلــغ  5.787.231دينــار
كأمانــات خصــم لشــركة عاليــة  -الخطــوط الجويــة الملكيــة األردنيــة ضمــن بنــد دائنــون وارصــدة دائنــة اخــرى.
• بنــاء علــى االتفاقيــة المبرمــة بيــن شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة و شــركة عاليــة  -الخطــوط الجويــة الملكيــة األردنيــة
الموقعــة بتاريــخ  26تشــرين الثانــي  ، 2019و بعــد أن تــم مطابقــة جميــع األرصــدة بيــن الشــركتين ،تــم االتفــاق علــى اجــراء
مقاصــة بيــن رصيــد الذمــة المســتحقة علــى شــركة عاليــة  -الخطــوط الجويــة الملكيــة األردنيــة الخاصــة بنشــاط التكريــر و الغــاز
و بيــن أرصــدة أمانــات خصــم و أرصــدة أمانــات فوائــد شــركة عاليــة  -الخطــوط الجويــة الملكيــة األردنيــة  ،تــم اجــراء المقاصــة و
نتــج عنهــا ذمــة دائنــة فــي ســجالت الشــركة الخاصــة بنشــاط التكريــر و الغــاز لصالــح شــركة عاليــة  -الخطــوط الجويــة الملكيــة
األردنيــة بمبلــغ  11،253،235دينــار.
• يشــمل هــذا البنــد ذمــم مســتحقة بمبلــغ  8,739دينــار خاصــة بنشــاط الزيــوت ومبلــغ  9,516,951دينــار خــاص بشــركة تســويق
المنتجــات البتروليــة األردنيــة كمــا في  31كانــون األول .2019
(د) يمتــد إســتحقاق شــيكات برســم التحصيــل لغايــة  30نيســان  2020الخــاص بنشــاط التكريــر والغــاز وتبلغ قيمتهــا 1,232,734
دينــار  ،فــي حيــن يمتــد اســتحقاق شــيكات مصنــع الزيــوت لغايــة  3كانــون األول  2020و تبلــغ قيمتهــا  3,235,114دينــار ويمتــد
اســتحقاق شــيكات شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة لغايــة أول تشــرين الثانــي  2021و تبلــغ قيمتهــا 26,982,180
دينــار .
(هـــ) يتضمــن بنــد وزارة الماليــة مبلــغ  211،997،358دينــار خــاص بنشــاط التكريــر والغــاز و مبلــغ ( )726،847دينــار خــاص بنشــاط
تســويق المنتجــات البتروليــة كمــا فــي  31كانــون األول . 2019
• بموجــب كتــاب وزارة الماليــة رقــم 8أر 5197/4/بتاريــخ  18شــباط  ، 2020تــم تأييــد رصيــد العالقــة الماليــة مــع الحكومــة كمــا بتاريــخ
 31كانــون األول  2018و البالــغ  591،669،659دينــار علــى أن يتــم مطابقــة مديونيــة شــركة الكهربــاء الوطنيــة بيــن الشــركتين ،
وعليــه قامــت شــركة الكهربــاء الوطنيــة بتأييــد الرصيــد بموجــب كتابهــا رقــم  2503/726بتاريــخ  11اذار  2020و طلــب تقســيطه
علــى ثالثــة ســنوات بموجــب دفعــات شــهرية ومــا زالــت الشــركة فــي مرحلــة التفــاوض بخصــوص مــدة التقســيط.
• تــم تأييــد أرصــدة وزارة الماليــة الخاصــة بنشــاط شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة كمــا فــي  31كانــون األول 2018
مــن خــال مصادقــة وزارة الماليــة علــى كتــاب شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة رقــم  ٩٣٦/٢/١١١بتاريــخ  19شــباط .2019
• تــم تأييــد أرصــدة وزارة الماليــة الخاصــة بنشــاط شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة كمــا فــي  31كانــون األول 2019
مــن خــال مصادقــة وزارة الماليــة علــى كتــاب شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة رقــم  1645/2/111بتاريــخ  4اذار .2020
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انتهاء العالقة مع الحكومة
بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  7633المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  30نيســان  2018تــم تكليــف وزارة الماليــة بإحتســاب
المبالــغ المســتحقة لشــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة حتــى تاريــخ  30نيســان  2018وأن يتــم دفعهــا علــى دفعــات خــال األعــوام 2018
و 2019و 2020مــع الفوائــد الناتجــة مــن عمليــة التقســيط وبالنســب التاليــة ( ٪30و ٪40و  )٪30وعلــى أن تدفــع قيمــة هــذه المبالــغ بعــد
صــدور قانــون الموازنــة العامــة وقبــل نهايــة الربــع الثانــي مــن كل عــام لنفــس العــام وصــوالً إلى ســداد كامــل عــام  2020مع قيــام وزارة
الماليــة بتزويــد شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة بكتــاب يبيــن المبالــغ المســتحقة للمصفــاة بتاريــخ  30نيســان  2018وضمــان دفعهــا
مــع الفوائــد بالكلفــة الفعليــة التــي تتحملهــا الشــركة خــال المدة أعاله وبالنســب المبينة أعــاه  ،ونتيجة لعدم التــزام الحكومة بما
ـاء علــى االتفــاق بيــن الشــركة والحكومــة صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  6399المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة
ورد بالقــرار اعــاه وبنـ ً
بتاريــخ  9أيلــول  2019والــذي تضمــن قيــام الشــركة باقتــراض مبلــغ يعــادل حوالــي  457مليــون دينــار مــن البنــوك لتســديد جــزء مــن
رصيــد المديونيــة المســتحقة لصالــح الشــركة علــى الحكومــة لغايــة تاريــخ  31كانــون االول  2018مقابــل اصــدار تعهدات من قبــل وزارة
الماليــة للبنــوك المحــال عليهــا تتعهــد بموجبهــا بســداد مبلــغ القــروض والفوائــد المســتحقة عليهــا ،وعليــه قامــت الشــركة خــال
النصــف االول مــن شــهر تشــرين االول  2019بســحب مبلــغ يعــادل  455.505.000دينــار مــن البنــوك التــي تمــت االحالــة عليهــا مــن قبــل
وزارة الماليــة ،حيــث قامــت وزارة الماليــة باصــدار تعهــدات لهــذه البنــوك بســداد قيمــة اقســاط القــروض والفوائــد المســتحقة عليها،
وعليــه قامــت الشــركة بتخفيــض قيمــة المبلــغ الــذي تــم ســحبه و البالــغ  455.505.000دينار من رصيد الذمم المســتحقة على الجهات
األمنيــة و الــوزارات و الدوائــر والجهــات الحكوميــة ووزارة الماليــة بموجــب االتفاقيــة الموقعــة بيــن الشــركة و الحكومــة األردنيــة ،علمــا
أن الحكومــة األردنيــة قامــت بســداد جميــع األقســاط و الفوائــد المســتحقة للبنــوك المحــال عليهــا بموعــد اســتحقاقها ،وهــذا بــرأي
ادارة الشــركة و المستشــارين القانونييــن للشــركة فانــه ال يترتــب علــى الشــركة أيــة التزامــات بخصــوص القــروض و التعهــدات أعــاه.
• إن رصيــد العالقــة الماليــة بيــن الشــركة والحكومــة الخــاص بنشــاط التكريــر و الغــاز كمــا بتاريــخ  30نيســان ( 2018انتهــاء
العالقــة مــع الحكومــة) هــو كمــا يلــي:
 30نيسان 2018
دينـــــــــــــــــــــــار
المبالغ المستحقة للشركة:
حساب وزارة المالية الرئيسي (العالقة)
أمانات ضريبة المبيعات العامة
مديونية الجهات األمنية والدوائر والمؤسسات الحكومية والكهرباء الوطنية **:

220.480.978
101.792.998

القوات المسلحة  /مديرية التموين

101.513.938

سالح الجو الملكي

136.424.517

مديرية األمن العام

45.627.576

المديرية العامة لقوات الدرك

9.553.718

الدفاع المدني

3.259.795

الدوائر والوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية

3٫٢٨٠٫٩٨٦

شركة الكهرباء الوطنية

76.413.291

مجموع مديونية الجهات األمنية والدوائر والمؤسسات الحكومية والكهرباء الوطنية

376.073.821

مجموع المبالغ المستحقة للشركة

698.347.797

تنزل :المبالغ المستحقة للحكومة:
أمانات فروقات التسعير /فائض تسعير المشتقات

43.746.064

أمانات ضريبة مبيعات خاصة

1.738.247

أمانات إنشاء خزانات بديلة وزارة الطاقة

93.500.103

رسوم وطوابع وبدالت وفقًا لنشرة IPP

21.244.292

مجموع المبالغ المستحقة للحكومة

160.228.706

الرصيد المستحق للشركة على الحكومة
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538.119.091

 إن رصيد العالقة المالية بين الشركة والحكومة الخاص بنشاط التكرير و الغاز كما بتاريخ  31كانون األول  2018هو كما يلي: 31كانون األول
2018
دينـــــــــــــــــــــــار
المبالغ المستحقة للشركة:
حساب وزارة المالية الرئيسي (العالقة)
أمانات ضريبة المبيعات العامة
مديونية الجهات األمنية والدوائر والمؤسسات الحكومية والكهرباء الوطنية**:

267٫790٫407
106٫334٫261

القوات المسلحة  /مديرية التموين

88٫823٫533

سالح الجو الملكي

١٦٨٫٠٩٤٫٤٠٤

مديرية األمن العام

45.٦٢٦.٢٥٧

المديرية العامة لقوات الدرك

8٫425٫446

الدفاع المدني

3٫269٫279

الدوائر والوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية

3٫362٫267

شركة الكهرباء الوطنية

76٫378٫522

مجموع مديونية الجهات األمنية والدوائر والمؤسسات الحكومية والكهرباء الوطنية

393٫979٫708

مجموع المبالغ المستحقة للشركة

768٫104٫376

تنزل :المبالغ المستحقة للحكومة:
أمانات فروقات التسعير /فائض تسعير المشتقات

44٫022٫727

أمانات ضريبة مبيعات خاصة

2٫861٫098

أمانات إنشاء خزانات بديلة وزارة الطاقة

93٫500٫103

رسوم وطوابع وبدالت وفقًا لنشرة IPP

36٫050٫789

مجموع المبالغ المستحقة للحكومة

176٫434٫717

الرصيد المستحق للشركة على الحكومة*

591،669،659

*بموجــب كتــاب وزارة الماليــة رقــم 8أر 5197/4/بتاريــخ  18شــباط  ، 2020تــم تأييــد رصيــد العالقــة الماليــة مــع الحكومــة كمــا بتاريــخ
 31كانــون األول  2018و البالــغ  591،669،659دينــار علــى أن يتــم مطابقــة مديونيــة شــركة الكهربــاء الوطنيــة بيــن الشــركتين ،
وعليــه قامــت شــركة الكهربــاء الوطنيــة بتأييــد الرصيــد بموجــب كتابهــا رقــم  2503/726بتاريــخ  11اذار  2020و طلــب تقســيطه
علــى ثالثــة ســنوات بموجــب دفعــات شــهرية ومــا زالــت الشــركة فــي مرحلــة التفــاوض بخصــوص مــدة التقســيط.
 بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  6399المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  9أيلــول  2019والــذي تضمــن قيــام الشــركةباقتــراض مبلــغ يعــادل حوالــي  457مليــون دينــار مــن البنــوك لتســديد جــزء مــن رصيــد المديونيــة المســتحقة لصالــح الشــركة
علــى الحكومــة لغايــة تاريــخ  31كانــون االول  2018مقابــل اصــدار تعهــدات مــن قبــل وزارة الماليــة للبنــوك المحــال عليهــا تتعهــد
بموجبهــا بســداد مبلــغ القــروض والفوائــد المســتحقة عليهــا ،وعليــه قامــت الشــركة خــال النصــف االول مــن شــهر تشــرين
االول  2019بســحب مبلــغ يعــادل  455.505.000دينــار مــن البنــوك التــي تمــت االحالــة عليهــا مــن قبــل وزارة الماليــة ،حيــث قامــت وزارة
الماليــة باصــدار تعهــدات لهــذه البنــوك بســداد قيمــة اقســاط القــروض والفوائــد المســتحقة عليهــا ،وعليــه قامــت الشــركة
بتخفيــض قيمــة المبلــغ الــذي تــم ســحبه و البالــغ  455.505.000دينــار مــن رصيــد الذمــم المســتحقة علــى الجهــات األمنيــة
والــوزارات و الدوائــر والجهــات الحكوميــة ووزارة الماليــة بموجــب االتفاقيــة الموقعــة بيــن الشــركة و الحكومــة األردنيــة ،علمــا أن
الحكومــة األردنيــة قامــت بســداد جميــع األقســاط والفوائــد المســتحقة للبنــوك المحــال عليهــا بموعــد اســتحقاقها.
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• إن رصيــد العالقــة الماليــة بيــن الشــركة والحكومــة الخــاص بنشــاط التكريــر و الغــاز كمــا بتاريــخ  31كانــون األول  2019بعــد
تخفيــض مبلــغ  455.505.000دينارالــوارد أعــاه هــو كمــا يلــي:
 31كانون األول
٢٠١٩
دينـــــــــــــــــــــــار
المبالغ المستحقة للشركة:
حساب وزارة المالية الرئيسي (العالقة)
أمانات ضريبة المبيعات العامة
مديونية الجهات األمنية والدوائر والمؤسسات الحكومية والكهرباء الوطنية**:
القوات المسلحة  /مديرية التموين

211.997.358
114.624.265
1.074.301

سالح الجو الملكي

59.938.960

مديرية األمن العام

2.181

المديرية العامة لقوات الدرك

-

الدفاع المدني

-

الدوائر والوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية
شركة الكهرباء الوطنية

3.550.513
72.147.468

مجموع مديونية الجهات األمنية والدوائر والمؤسسات الحكومية والكهرباء الوطنية

136.713.423

مجموع المبالغ المستحقة للشركة

463.335.046

تنزل :المبالغ المستحقة للحكومة:
أمانات فروقات التسعير /فائض تسعير المشتقات

44.134.309

أمانات ضريبة مبيعات خاصة

()2.189.866

أمانات إنشاء خزانات بديلة وزارة الطاقة

93.500.103

رسوم وطوابع وبدالت وفقًا لنشرة IPP

48.609.966

مجموع المبالغ المستحقة للحكومة

184.054.512

الرصيد المستحق للشركة على الحكومة *

279.280.534

 بموجــب كتــاب وزارة الماليــة رقــم 8أر 5197/4/بتاريــخ  18شــباط  ، 2020تــم تأييــد رصيــد العالقــة الماليــة مــع الحكومــة كمــا بتاريــخ 31كانــون األول  2018و البالــغ  591،669،659دينــار علــى أن يتــم مطابقــة مديونيــة شــركة الكهربــاء الوطنيــة بيــن الشــركتين ،
وعليــه قامــت شــركة الكهربــاء الوطنيــة بتأييــد الرصيــد كمــا فــي  31كانــون األول  ، 2019بموجــب كتابهــا رقــم  2503/726بتاريــخ
 11اذار  2020و طلــب تقســيطه علــى ثالثــة ســنوات بموجــب دفعــات شــهرية ومــا زالــت الشــركة فــي مرحلــة التفــاوض بخصــوص
مــدة التقســيط  ،علمــا أن أرصــدة الضرائــب العامــة و الخاصــة مطابقــة لســجالت دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات كمــا فــي 31
كانــون األول 2019
 بنــاء علــى طلــب اجــراء المقاصــة المقــدم مــن شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة إلــى وزارة الماليــة بيــن جــزء مــن مديونيــة وزارةالماليــة (حســاب وزارة الماليــة الرئيســي العالقــة) و الضريبــة العامــه والخاصــة علــى البيانــات الجمركيــة لــدى دائــرة الجمــارك
وموافقــة دائــرة الجمــارك علــى هــذا االجــراء بتاريــخ  16اذار  2020بمبلــغ  58.042.756دينــار  ،تــم اجــراء المقاصــة أعــاه خــال العــام 2020
 بموجــب المحضــر الموقــع بيــن المعنييــن فــي وزارة الماليــة و وزارة الطاقــة والثــروة المعدنيــة و شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــةبتاريــخ  10اذار  2020تــم مطابقــة أرصــدة وحســابات النفــط الخــام العراقــي لغايــة  31كانــون األول . 2019
** بموجــب محضــر إجتماعــات الشــركة مــع وزارة الماليــة المنعقــدة بتواريــخ  8و 9و 16تشــرين الثانــي  2017لغايــة تحديــد أرصــدة
العالقــة الماليــة بيــن شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة و الحكومــة (بإســتثناء شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة
ومصنــع الزيــوت) لألرصــدة كمــا فــي  30أيلــول  ،2017إلتزمــت وزارة الماليــة بــكل مــن أرصــدة مديونيــة القــوات المســلحة وســاح
الجــو الملكــي ومديريــة األمــن العــام والمديريــة العامــة لقــوات الــدرك والجهــات األمنيــة األخــرى والدوائــر الحكوميــة ضمــن
الموازنــة ومديونيــة شــركة الكهربــاء الوطنيــة الخاصــة بنشــاط التكريــر والغــاز بمبلــغ  319.468.856دينــار كمــا فــي  30أيلول ،2017
واتفــق الطرفــان علــى ان ال يتــم رصــد أي مخصــص لمديونيــة الملكيــة األردنيــة والبلديــات والجامعــات الحكوميــة والمؤسســات
الحكوميــة المســتقلة ماليــً او اداريــً خــال فتــرة العالقــة شــريطة انــه فــي حــال عــدم تحصيــل هــذه المبالــغ عــن طريــق القضــاء
وتوجــب علــى الشــركة اعــدام منهــا فــإن وزارة الماليــة تتعهــد بدفــع هــذه الذمــم والتكاليــف المترتبــة عليهــا.
 بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  5329المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  10تمــوز  2019والــذي تضمــن الموافقــة علــىتخويــل شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة بتنفيــذ بنــود مذكــرة التفاهــم لتجهيــز ونقــل النفــط الخــام بيــن حكومــة جمهوريــة
العــراق وحكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية  ،قامــت الشــركة بتاريــخ اول أب  2019بتوقيــع االتفاقيــة وقامــت الشــركة باصــدار
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اعتمــاد مســتندي لصالــح البنــك المركــزي العراقــي لتغطيــة قيمــة كميــة  10االف برميــل يوميــً علــى مــدار الســنة وفقــً للمعــدل
الشــهري لســعر برميــل نفــط خــام برنــت مطروحــً منــه  16دوالر امريكــي ،علمــً بانــه تــم البــدء بتوريــد كميــات النفــط العراقــي
فــي اواخــر شــهر اب مــن العــام  ، 2019علمــا أنــه بموجــب المحضــر الموقــع بيــن المعنييــن فــي وزارة الماليــة و وزارة الطاقــة
والثــروة المعدنيــة و شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة بتاريــخ  10اذار  2020تــم مطابقــة أرصــدة وحســابات النفــط الخــام العراقــي
لغايــة  31كانــون األول .2019
(و) يشــمل بنــد أمانــات ضريبــة المبيعــات العامــة الخــاص بنشــاط التكريــر والغــاز مبلــغ  114,624,265دينــار ومبلــغ 1,864,430
دينارخــاص بشــركة تســويق المنتجــات البتروليــة .
•بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  6953المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  19اذار  2018تــم الموافقــة علــى إعفــاء كميــات
البنزيــن ( )95المســتخدمة فــي إنتــاج بنزيــن ( )90والبالغــة ( )2.360.253طنــً مــن ضريبــة المبيعــات العامــة والخاصــة عــن الفتــرة
مــن أول أيــار  2013ولغايــة  30أيلــول  2017علــى أن يشــمل القــرار أي كميــة مــن بنزيــن ( )95تســتخدم فــي عمليــات الخلــط إلنتــاج
مادتــي بنزيــن ( 90و )95وذلــك لحيــن إنتهــاء العالقــة الماليــة بيــن الحكومــة وشــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة  ،و العمــل جــاري
علــى انجــاز البيانــات الجمركيــة العالقــة لــدى دائــرة الجمــارك األردنيــة.
•تــم خــال العــام  2010تضميــن آليــات التســعير للمشــتقات النفطيــة وفقــً لألســعار العالميــة ضريبــة مبيعــات خاصــة علــى
المشــتقات النفطيــة بمقــدار  %6بإســتثناء زيــت الوقــود واألفتــور واألفــكاز  ،كمــا تــم رفــع نســبة ضريبــة المبيعــات الخاصــة علــى
البنزيــن بنوعيــه كمــا ورد فــي كتــاب آليــة تســعير المشــتقات النفطيــة بتاريــخ  18أيلــول  2010لتصبــح نســبتها مــا بيــن  %18و،%24
و بموجــب النظــام رقــم  3لســنة  2018نظــام معــدل لنظــام الضريبــة الخاصــة تــم رفــع نســبة الضريبــة الخاصــة علــى البنزيــن 95
لتصبــح  %30ورفــع نســبة الضريبــة العامــة علــى مــادة بنزيــن  90لتصبــح  %10إعتبــارًا مــن تاريــخ  15كانــون الثانــي . 2018
•بموجــب كتــاب رئاســة الــوزراء رقــم  2439/4/11/12تاريــخ  7شــباط  2008تمــت الموافقــة علــى فــرض ضريبــة مبيعــات عامة على البنزين
الخالــي مــن الرصــاص وكمــا هــو مبيــن أدنــاه إعتباراً مــن  8شــباط :2008
( )١تعديــل نســبة اإلعفــاء علــى مــادة البنزيــن الخالــي مــن الرصــاص رقــم أوكتــان  90الصــادر باإلســتناد ألحــكام المــادة (/22ج) من
قانــون الضريبــة العامــة علــى المبيعــات رقــم ( )6لســنة  1994وتعديالتــه إلــى  %12بحيــث تخضــع للضريبة العامــة على المبيعات
بنســبة  ، %4بنــاء علــى قــرار مجلــس الــوزراء المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  4كانــون الثانــي  2018تــم رفــع نســبة ضريبة
المبيعــات العامــة علــى مــادة البنزين ( )90لتصبح بنســبة .%10
( )٢إلغــاء نســبة اإلعفــاء علــى مــادة البنزيــن الخالــي مــن الرصــاص رقــم أوكتــان  95الصــادر باإلســتناد الحــكام المــادة (/22ج) مــن
قانــون الضريبــة العامــة علــى المبيعــات المشــار إليــه أعــاه بحيــث تخضع لنســبة الضريبــة العامة على المبيعــات بواقــع .%16
•بموجــب النظــام رقــم  107لســنة  2019نظــام معــدل نظــام الضريبــة الخاصــة تــم دمــج الضرائــب العامــة والخاصــة والرســوم
والطوابــع الــواردة ضمــن نشــرة اســعار بيــع المشــتقات النفطيــة ( )IPPفــي بنــد الضريبــة الخاصــة وتــم تحديدهــا لــكل مــادة
وفــق النظــام المذكــور اعــاه.
•قــرر مجلــس الــوزراء فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  24أيــار  ،2017وباإلســتناد إلــى أحــكام المــادة رقــم  / 149ج مــن قانــون الجمــارك
رقــم  20لســنة  1998إعفــاء المــواد البتروليــة المســتوردة مــن الرســوم الجمركيــة (الرســم الموحــد) التي تتعلق بنشــاط التكرير
باســتثناء الزيــوت المعدنيــة ومدخالتهــا واي مــواد اخــرى تتعلــق بمصنــع الزيــوت للفتــرة مــن تاريــخ أول كانــون ثانــي  2017وحتى
أول أيــار  2018وذلــك بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  3059بتاريــخ  29آيــار  ، 2017كمــا قــرر مجلــس الــوزراء بموجــب قرار رقــم 7787
تمديــد اإلعفــاء المذكــور أعــاه للفتــرة مــن أول أيــار  2018ولغايــة  30نيســان  ، 2019كمــا قــرر مجلــس الــوزراء بموجــب قــرار رقــم 5004
تمديــد اإلعفــاء المذكــور أعــاه للفتــرة مــن أول أيــار  2019ولغايــة  30نيســان .2020
ـاء علــى قــرار مجلــس الــوزراء المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  24أيــار  ،2017وباإلســتناد إلــى أحــكام المــادة رقــم  / 149ج
•بنـ ً
مــن قانــون الجمــارك رقــم  20لســنة  1998إعفــاء المــواد البترولية المســتوردة من الرســوم الجمركية (الرســم الموحد) بإســتثناء
الزيــوت المعدنيــة ومدخالتهــا واي مــواد أخــرى تتعلــق بمصنــع الزيــوت  ،حصلــت الشــركة علــى الموافقة مــن وزارة الماليــة دائرة
ـتناد للمــادة /2و مــن التعليمــات رقم  2لســنة 1999
الجمــارك علــى التجــاوز عــن تصديــق الوثائــق (الفاتــورة وشــهادة المنشــأ) إسـ ً
للمواد البترولية المســتوردة بإســتثناء الزيوت المعدنية و مدخالتها و اي مواد اخرى تتعلق بمصنع الزيوت للفترة من تاريخ
أول كانــون الثانــي  2017و حتــى تاريــخ أول ايــار  ، 2018وذلــك بموجــب كتــاب وزارة الماليــة دائــرة الجمــارك رقــم د ج 32295/20/7/108
تاريــخ  2تمــوز  ، 2017كمــا تــم تجديــد التجــاوز عــن تصديــق الوثائــق (الفاتــورة وشــهادة المنشــأ) كمــا هــو مذكــور أعــاه للفتــرة من
أول أيــار  2018ولغايــة أول أيــار  2019وذلــك بموجــب كتــاب وزارة الماليــة  /دائــرة الجمــارك رقــم دج  19243/20/7/108تاريــخ  3أيلــول
 ، 2018كمــا تــم تجديــد التجــاوز عــن تصديــق الوثائــق (الفاتــورة وشــهادة المنشــأ) كمــا هــو مذكــور أعــاه للفتــرة مــن أول أيــار 2019
ولغايــة أول أيــار .2020
•قــرر مجلــس الــوزراء فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  9نيســان 2017الموافقــة علــى ادراج النفــط الخــام والمشــتقات النفطية في
الجــدول رقــم  2الملحــق بقانــون الضريبــة العامــة علــى المبيعــات والخــاص بالســلع و الخدمــات الخاضعــة للضريبــة العامــة على
المبيعــات بنســبة أو بمقــدار (صفــر) اعتبــارا مــن تاريــخ  12شــباط  2017باســتثناء البنزيــن بانواعه.
•بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  6544المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  23ايلــول  2019تــم ادراج البنزيــن بانواعــه ضمن
الجــدول رقــم  2الملحــق بقانــون الضريبــة العامــة علــى المبيعــات والخــاص بالســلع والخدمــات الخاضعــة للضريبــة العامــة علــى
المبيعــات بنســبة او بمقــدار (صفر).
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ـاء علــى توصيــة لجنــة
• قــرر مجلــس الــوزراء فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  3كانــون الثانــي  2016وبموجــب القــرار رقــم  ،13363وبنـ ً
التنميــة اإلقتصاديــة الصــادرة عــن جلســتها المنعقــدة بتاريــخ  22كانــون األول  2015الموافقــة علــى إعفاء شــركة مصفــاة البترول
األردنيــة المســاهمة المحــدودة مــن الضريبــة العامــة والخاصــة إعتبــارًا مــن تاريــخ أول أيار  2013لمســتورداتها عــن الكميات المباعة
حصـرًا لشــركات تســويق المنتجــات النفطيــة شــريطة ان تكــون الضريبــة العامــة والخاصــة المســتحقة عليهــا قــد تــم دفعهــا
من هذه الشــركات ضمن التركيبة الســعرية للمشــتقات النفطية الـ  IPPو العمل جاري على انجاز البيانات الجمركية العالقة
لــدى دائــرة الجمــارك األردنيــة.
(ز) يتكون هذا البند بشكل أساسي من حساب جاري صندوق إسكان موظفين المصفاة وتأمينات للجمارك األردنية وذمم أخرى.
(ح) يتكــون هــذا البنــد بشــكل أساســي مــن حســاب المصاريــف المدفوعــة مقدمــً عــن تأمينات للشــركة وإيجــارات وتســويق وبــدل أمن
وحمايــة ودفعــات مقاوليــن إنشــاء محطــات مدفوعــة مقدمــا حيــث يشــمل مبلــغ  5،071،362دينــار خــاص بنشــاط التكريــر والغــاز ومبلــغ
 10،416،394دينــار خــاص بشــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة .
(ط) يمثــل هــذا البنــد مــا تــم دفعــه الصحــاب المحطــات بموجــب اتفاقيــات تقــوم مــن خاللهــا شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة
األردنيــة بتزويــد تلــك المحطــات باحتياجاتهــا مــن المحروقــات ويتــم بموجــب االتفاقيــات المشــاركة فــي بنــاء أو تحديــث المحطــات
وتركيــب المضخــات و تحمــل هــذه المحطــات اســم الشــركة بصفتهــا المــوزع المعتمــد لهــا ويتــم إطفــاء المبالــغ علــى مــدة العقــود.
(ي) ان الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما يلي:

رصيد بداية السنة
يضاف  :مخصص شركة تابعة مستملكة خالل العام 2018
أثر تطبيق معيار الدولي ()9
رصيد بداية السنة المعدل
المخصص المستدرك خالل السنة  -بالصافي
المسترد خالل السنة *
المشطوب خالل السنة
رصيد نهاية السنة

2018
2019
دينـــــــــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــــــــار
12.993.853
14.678.474
20.000
1.791.460
14.805.313
14.678.474
732.175
2،631،148
()327،200
()٨٥٩٫٠١٤
١٤٫٦٧٨٫٤٧٤
١٦٫٩٨٢٫٤٢٢

* يمثل هذا البند المبالغ المستردة و المقيدة لصالح وزارة المالية و الخاصة بذمم تم تحصيلها خالل العام  2019رصد عليها
مخصص قبل انتهاء العالقة المالية مع الحكومة.
 يشــمل بنــد مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مبلــغ  6,185,318دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  6.512.518( 2019دينــار كمــا فــي 31كانــون األول  )2018خــاص بنشــاط التكريــر والغــاز ومبلــغ  1,920,676دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  1.712.896( 2019دينــار كمــا فــي
 31كانــون األول  )2018خــاص بمصنــع الزيــوت ومبلــغ  8,876,428دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  6.453.060( 2019دينــار كمــا فــي 31
كانــون األول  )2018خــاص بشــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة  ،وقــد تــم احتســاب المخصــص بعــد االخــذ بعيــن االعتبــار
الذمــم المضمونــة مــن قبــل وزارة الماليــة .
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انتهاء العالقة مع الحكومة
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  7633المتخذ في جلســته المنعقدة بتاريخ  30نيســان  2018تم تكليف وزارة المالية بمتابعة تنفيذ
ورفــع مــا يتــم التوصــل اليــه إلــى مجلس الوزراء بخصوص إحتفاظ وزارة المالية بمخصص الديون المشــكوك في تحصيلها (مخصص
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة) وفــي حــال إعــدام اي ذمــة نشــأت خالل العالقة مع الحكومة فــإن وزارة المالية تتعهد بدفعها للمصفاة
 ،ونتيجــة لالتفــاق بيــن وزارة الماليــة والشــركة وافقــت وزارة الماليــة علــى احتفــاظ الشــركة برصيــد مخصــص الديــون المشــكوك فــي
تحصيلهــا (مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة)  ،وفــي حــال اســترداد الشــركة الي ذمــة تــم رصدهــا ضمــن المخصــص يتــم قيــد
المبلــغ المرصــود لحســاب وزارة الماليــة وذلــك بموجــب كتــاب وزارة الماليــة رقــم  28669/18/4تاريــخ  29اب .2019

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

مشتقات بترولية جاهزة وزيوت

 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــــون األول
2018
2019
دينـــــــــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــار
118.659.643
285,774,084

زيت خام ومواد تحت التشغيل

41,863,633

59.043.833

مواد اولية وقطع غيار ولوازم مختلفة

66,935,841

73.104.653

بضاعة بطريق الشحن

20,567,297

36.195.985

مخصص مواد راكدة وبطيئة الحركة والرواسب*

()18,295,494

()18.877.426

396,845,361

268.126.688

* إن الحركة الحاصلة على مخصص المواد الراكدة وبطيئة الحركة والرواسب كانت كما يلي:

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

2018
2019
دينـــــــــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــار
20.638.343
18.877.426
4.272.106
1,100,414
()1،674،056
()6.033.023
()8،290
18.877.426
18،295،494

* قامــت الشــركة خــال العــام  2018بشــطب قطــع غيــار ولــوازم لوحــدات المصفــاة مــن ضمــن مخــزون المــواد الراكــدة و بطيئــة الحركــة
التــي إنتفــت الحاجــة إليهــا والتــي تعــود لوحــدات غيــر عاملــة فــي الشــركة وذلــك بموجــب قرار مجلــس إدارة الشــركة رقــم  37المتخذ في
جلســته رقــم  2018/3المنعقــدة بتاريــخ  15نيســان .2018
انتهاء العالقة مع الحكومة
بموجــب قــرار رئاســة الــوزراء رقــم  7633المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  30نيســان  2018تــم تكليــف وزارة الماليــة بمتابعة تنفيذ
ورفــع مــا يتــم التوصــل اليــه إلــى مجلــس الــوزراء بخصــوص قيــام شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة بمعالجــة الرواســب والمــاء الموجــودة
بالخزانــات وإتــاف مــا يلــزم مــن تلــك المــواد  ،وعلــى أن يتــم تقييــم المــواد الراكــدة بتاريــخ  30نيســان  2018وإحتســاب كلفــة الرواســب
والمــاء وكلــف التخلــص منهــا وأن يحــول الفائــض لــوزارة الماليــة  ،ونتيجــة لالتفــاق بيــن الشــركة والحكومــة ورد كتــاب مــن وزارة الماليــة
رقــم  28669/18/4بتاريــخ  29اب  2019والــذي تضمــن موافقــة وزارة الماليــة علــى ان تقــوم الشــركة بتنظيــف خزاناتهــا مــن الرواســب
والمــاء مــع تحمــل الحكومــة لهــذه الكلفــة وان تقــوم الشــركة بشــطب المــواد وقطــع الغيــار واللوازم التــي انتفت الحاجــة لها وتحويل
الرصيــد الفائــض مــن مخصــص المــواد الراكــدة وبطيئــة الحركــة والرواســب إلــى وزارة الماليــة ،وعليــه قامــت الشــركة باحالــة عطــاء
لتنظيــف خزاناتهــا و تكليــف لجنــة مختصــة بدراســة المخــزون مــن قطــع الغيــار و اللــوازم األخــرى لتحديــد المــواد و اللــوازم التــي انتفت
الحاجــة لهــا تمهيــدا لشــطبها .

127 2019

التقريرالسنوي

( )١١موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل:
يتكون هذا البند مما يلي:
 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــــون األول
أسهم مدرجة
شركة الكهرباء األردنية
بنك صفوة اإلسالمي
شركة البوتاس العربية
شركة مصانع الورق والكرتون
الشركة العامة للتعدين
شركة فلسطين للتنمية واالستثمار
الشركة المترابطة لإلستثمار

٢٠١٩
عدد األسهم دينـــــــــــــــــــــــار
870،072
713.174
348،862
256.516
967،285
47.300
2،997
33.300
82،225
27.500
21،915
28.060
1،283
128.259
2،294،639
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٢٠١٨
عدد األسهم دينـــــــــــــــــــــــار
848.677
713.174
287.298
256.516
757.746
47.300
4.662
33.300
82.225
27.500
25.478
28.060
1.283
128.259
2.007.369
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( )١٢موجودات ضريبية مؤجلة:

الـــرصيد فــــي
نهــاية السنــة

نهــاية السنــة
16،982،422
5،000،000
2،211،093
236،369
18،295،494
9،889،819
736،192
692،808
٥٤٫٠٤٤٫١٩٧

المحــــــــررة

دينـــــار
()327،200
()4،189،831
()1،682،346
()2،250،000
()1،171،388
()٩٫٦٢٠٫٧٦٥

المضافة

دينـــــار
2،631،148
4،189،831
176،922
52،013
1،100،414
5،049،600
692،808
١٣٫٨٩٢٫٧٣٦

رصيد بداية
السنة

دينـــــار
14،678،474
5،000،000
2،034،171
184،356
18،877،426
7،090،219
1،907،580
-

٤٩،٧٧٢،٢٢٦

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

مخصص استبدال اسطوانات غاز

مخصص اجازات الموظفين

مخصص تعويض نهاية الخدمة

مخصص المواد الراكدة وبطيئة الحركة
والرواسب

مخصص اجور تخزين

مخصص قضايا والتزامات أخرى

يتكون هذا البند مما يلي:

قيمــة الضريبة
المــؤجلة

دينـــــار
٣٫١٦١٫٠٠٩
٨٠٠،000
٣٥٣،٧٧٥
٣٧،٨١٩
٢٫٩٢٧٫٢٧٩
١٫٥٨٢٫٣٧١
١١٧٫٧٩١
145٫490
٩٫١٢٥٫٥٣٤

السنة المنتهية في  ٣١كانون أول ٢٠١٩
المحول إلى
قائمة األرباح أو
الخسائر
الموحدة
خالل السنة -
بالصافي
دينـــــار
640،586
50،000
48،649
10،166
95،665
518،838
()168،346
145،490
١٫٣٤١٫٠٤٨

فروقات نتجت عن تطبيق المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم ( - )16شركة تابعه

البنود التي نتج عنها
موجودات ضريبية مؤجلة:

قيمة الموجودات
الضريبية
المؤجلة كمـــــا
فـــــــــي
 31كــانون األول 2018

دينـــــار
2،520،423
750،000
305،126
27،653
2،831،614
1،063،533
286،137
٧٫٧٨٤٫٤٨٦

• تم احتساب الموجودات الضريبية المؤجلة للعام  2019بنسبة  %16لنشاط التكرير و الغاز و مصنع الزيوت و بنسبة  %21لنشاط تسويق المنتجات البترولية وذلك حسب قانون ضريبة
الدخل المعدل رقم (.)2018/38

( )١٣إستثمارات عقارية  -بالصافي:
يتكون هذا البند مما يلي:
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

أراضــــــــــي
دينـــــــــــــــــــار

الكلفـــــــــــــــــــة :
رصيد بداية السنة
الرصيد نهاية السنة

622.022
622.022

مبانــــــــــى
دينـــــــــــــــــــار
260٫531
260٫531

معدات
دينـــــــــــــــــــار
99٫939
99٫939

المجمـــــــــــوع
دينـــــــــــــــــــار
982٫492
982٫492

االستهالك المتراكم :
رصيد بداية السنة
اضافات
الرصيد نهاية السنة

-

56.171
9.548
65.719

87.880
3.607
91.487

144.051
13.155
157.206

صافي القيمة الدفترية

622.022

194.812

٨٫٤٥٢

825.286

للسنة المنتهية في  31كانون األول ٢٠١٨
الكلفـــــــــــــــــــة:
رصيد بداية السنة
الرصيد نهاية السنة

622.022
622.022

260.531
260.531

99.939
99.939

982.492
982.492

االستهالك المتراكم :
رصيد بداية السنة
اضافات
الرصيد نهاية السنة

-

46٫623
9٫548
56٫171

79٫484
8٫396
87٫880

126٫107
17٫944
144٫051

صافي القيمة الدفترية

622.022

204٫360

12.059

838.441

2
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-

55٫856٫109

-

237٫308

-

-

-

-

-

55٫618٫801

()36٫785

-

4٫487٫681

51٫167٫905

5٫280٫981

-

45٫886٫924

45٫990٫681

237٫308

-

-

-

-

-

-

45٫753٫373

-

-

-

45٫753٫373

()9٫865٫428

55٫618٫801

10-2

41٫590٫433

-

3٫297٫171
24٫243٫377

20٫946٫206

1٫905٫404

()1٫537٫974

20٫578٫776

65٫833٫810

-

6٫717٫686

1٫987٫638

57٫128٫486

٩٨٫٤٢٧٫٤٠٠

35

701٫698

-

4٫909٫676
98٫323٫183

93٫413٫507

-

-

93٫413٫507

99٫024٫881

-

-

597٫481

14٫106٫675

-

98٫427٫400

39٫520

-

101٫844٫344

()500

3٫521٫661

98٫323٫183

-

98٫323٫183

101٫883٫864

()500

531٫634

2٫327٫849

99٫024٫881

-

99٫024٫881

-

()6٫033٫691

49٫055٫502

48٫048٫451

-

27٫412٫015

()42٫320

3٫210٫958

24٫243٫377

-

24٫243٫377

75٫460٫466

()147٫089

7٫777٫074

1٫996٫671

65٫833٫810

-

65٫833٫810

دينـــار

دينـــار

35

4٫121٫510

-

2٫862٫666
40٫137٫925

37٫275٫259

-

-

37٫275٫259

44٫259٫435

-

-

177٫714

44٫081٫721

-

-

44٫081٫721

5٫965٫747

-

10

20٫760٫108

-

4٫119٫291
62٫994٫745

58٫875٫454

588٫994

-

58٫286٫460

83٫754٫853

-

804٫265

529٫603

82٫420٫985

1٫405٫636

-

81٫015٫349

16٫753٫328

-

40٫137٫925

()22٫600

4٫258٫949

62٫994٫745

-

62٫994٫745

83٫984٫422

()342٫840

232٫096

340٫313

83٫754٫853

-

83٫754٫853

67٫231٫094

-

-

40٫137٫925

-

40٫137٫925

46٫103٫672

-

-

1٫844٫237

44٫259٫435

-

44٫259٫435

دينـــار

دينـــار

20

7٫231٫813

-

2٫040٫273
()6٫058
28٫632٫880

26٫598٫665

-

-

26٫598٫665

35٫864٫693

()41٫661

594٫268

3٫319٫820

31٫992٫266

-

-

31٫992٫266

4٫884٫582

-

31٫043٫241

()1٫726

2٫412٫087

28٫632٫880

-

20

1

-

750
31٫910٫796

31٫910٫046

-

-

31٫910٫046

31٫910٫797

-

-

-

31٫910٫797

-

-

31٫910٫797

1

-

31٫910٫796

-

-

31٫910٫796

-

28٫632٫880

31٫910٫797

-

-

-

31٫910٫797

-

31٫910٫797

31٫910٫796

35٫927٫823

()10٫979

-

74٫109

35٫864٫693

-

35٫864٫693

دينـــار

دينـــار

15

13٫139٫301

-

4٫208٫823
()445٫168
32٫425٫681

28٫662٫026

204٫999

-

28٫457٫027

45٫564٫982

()350

44٫057

20-5

1٫339٫431

-

553٫486
()519
2٫878٫373

2٫325٫406

351٫707

-

1٫973٫699

4٫217٫804

()620٫300

-

226٫628

3٫837٫794

1٫598٫997

-

2٫238٫797

655٫514

-

3٫627٫719

()61٫101

810٫447

2٫878٫373

-

2٫878٫373

4٫283٫233

()5٫110

28٫017

42٫522

4٫217٫804

-

4٫217٫804

336٫303

45٫958٫654

471٫070

-

45٫487٫584

9٫168٫816

-

34٫897٫141

()288٫398

4٫096٫926

31٫088٫613

()1٫337٫068

32٫425٫681

44٫065٫957

()388٫112

-

1٫630٫638

42٫823٫431

()2٫741٫551

45٫564٫982

دينـــار

دينـــار

20

-

-

26٫883

26٫883

-

20

4٫322٫536

-

15٫927٫087

2٫223٫914
()18٫203

13٫721٫376

-

-

26٫883

16٫103٫107

20٫249٫623

()41٫540

108٫622

3٫303٫105

16٫879٫436

-

()5٫591٫329

22٫470٫765

4٫417٫188

-

17٫561٫338

()22٫581

1٫656٫832

15٫927٫087

-

15٫927٫087

21٫978٫526

()190٫312

-

1٫919٫215

20٫249٫623

-

20٫249٫623

()2٫381٫731

26٫883

-

-

-

26٫883

-

-

26٫883

-

-

26٫883

-

-

26٫883

-

26٫883

26٫883

-

-

-

26٫883

-

26٫883

دينـــار

دينـــار

20

-

-

111٫008

111٫008

-

-

١١١٫٠٠٨

111٫008

-

-

-

111٫008

-

-

111٫008

-

-

111٫008

-

-

111٫008

-

111٫008

111٫008

-

-

-

111٫008

-

111٫008

دينـــار

35

2٫617٫818

-

1٫044٫722
7٫399٫358

6٫354٫636

-

-

6٫354٫636

10٫017٫176

-

1٫136٫000

294٫453

8٫586٫723

-

-

8٫586٫723

1٫804٫092

-

8٫400٫221

()64٫500

1٫065٫363

7٫399٫358

-

7٫399٫358

10٫204٫313

()315٫710

-

502٫847

10٫017٫176

-

10٫017٫176

دينـــار

-

()8٫568٫821

8٫568٫821

10٫678٫401

-

33٫187٫948

-

()2٫741٫551

-

-

95٫824٫649

-

()469٫948

345٫011٫296

25٫260٫772

320٫220٫472

3٫051٫104

()3٫919٫705

321٫089٫073

440٫835٫945

()703٫851

9٫404٫898

10٫772٫745

421٫362٫153

17٫582٫378

()11٫625٫020

415٫404٫795

91٫737٫239

-

364٫203٫725

()503٫726

21٫033٫223

343٫674٫228

()1٫337٫068

345٫011٫296

()1٫400٫652

177٫624٫911

237٫308

25٫260٫772
()469٫948
345٫011٫296

320٫220٫472

3٫051٫104

()3٫919٫705

321٫089٫073

522٫398٫899

()806٫333

-

40٫646٫837

482٫558٫395

22٫863٫359

()11٫625٫020

471٫320٫056

177٫612٫799

237٫308

364٫203٫725

()503٫726

21٫033٫223

343٫674٫228

()1٫337٫068

345٫011٫296

()1٫400٫652

-

25٫944٫153

-

-

-

-

-

25٫944٫153

()65٫697

()9٫404٫898

25٫386٫411

10٫028٫337

-

-

10٫028٫337

39٫884٫879

-

-

-

-

-

-

-

39٫884٫879

455٫940٫964

541٫579٫216

22٫509٫547

25٫944٫153

438٫094٫394

522٫398٫899

()12٫606٫979

440٫835٫945

دينـــار

دينـــار

509٫791٫920

25٫944٫153

دينـــار

* يشمل هذا البند أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16على أصول الشركة الخاص بنشاط التسويق و التي تم استئجارها بموجب عقود تأجير تمويلي حسب المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )17و التي تم تحويلها من ممتلكات وأراضي و معدات إلى موجودات حق االستخدام.
** تتكون إضافات مشاريع قيد اإلنجاز بشكل أساسي من إنشاء احواض وشبكات انابيب ومشاريع لتحديث محطات لشركة تسويق المنتجات البترولية األردنية (شركة تابعة) .
 تشمل مشاريع قيد اإلنجاز موجودات خاصة بنشاط التكرير والغاز بمبلغ  38.450.370دينار منها مبلغ  37.391.596دينار خاص بمشروع التوسعة الرابعة تم دفعها من اإلحتياطي المرصود لهذه الغاية  ،كما تشمل مبلغ  1.434.509دينار خاص بشركة تسويق المنتجات البترولية النشاء محطات كما في  31كانون األول .2019 -تشمل الممتلكات والمعدات على موجودات مستهلكة بالكامل قيمتها  294.947.684دينار كما في  31كانون األول  272.454.663( 2019دينار كما في  31كانون االول .)2018

نسبة االستهالك السنوية %

صافي القيمة الدفترية كما في 31
كانون األول 2018

فرق تقييم اراضي ناتجة عن عملية
تملك شركة تابعة

اضافات
استبعادات
رصيد نهاية السنة

رصيد بداية السنة المعدل

يضاف  :شركة تابعة تم
استمالكها خالل العام

أثر تطبيق المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم ()15

رصيد بداية السنة

رصيد نهاية السنة
االستهالك المتراكم

استبعادات

التحويالت من مشاريع تحت التنفيذ

اضافات

رصيد بداية السنة المعدل

يضاف  :شركة تابعة تم
استمالكها خالل العام

أثر تطبيق المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم ()15

رصيد بداية السنة

الكلفـــــــــــــــــــة:

العـــــــــــام 2018

صافي القيمة الدفترية كما
في  31كانون األول ٢٠١٩

فرق تقييم اراضي ناتجة عن
عملية تملك شركة تابعة

رصيد نهاية السنة

استبعادات

اضافات

رصيد بداية السنة المعدل

أثر تطبيق المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم ()16

رصيد بداية السنة

االستهالك المتراكم :

رصيد نهاية السنة

استبعادات

التحويالت من مشاريع تحت
التنفيذ

اضافات

رصيد بداية السنة المعدل

أثر تطبيق المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم (* )16

رصيد بداية السنة

الكلفـــــــــــــــــــة :

العـــــــــــام 2019

دينـــار

أراضــــــــي

مبانـــــــــــــــــي

آالت ومعـــدات
اإلنتــــاج

آالت ومعـــــدات
الخدمــــــــــــات
المســــــــــــاعدة

الخزانـــــــــــات
واألنابيــــــب

آالت ومعـــــدات
الكهربــــــــــــاء
والمكائــــــــــــن

وحــــــــــــــدات
تحميـــــــــــــــل
المنتجـــــــــــات

السيــــــــــارات

أثـــــــــــــــاث
ومعـــــــــــدات
المكاتـــــــــــب

المكتبـــــة
ومعـــدات
التـــدريب

موجــــــــــودات
محطـــــــــــــات
التوزيـــــــــــــع

ممتلكات
ومعدات
أخرى

أجهـــــــــــــزة
حاسب آلي

مشاريـــــــــــع
قيـــد اإلنجـــاز
**

المجمــــــــــــــوع

التقريرالسنوي

( )١٤ممتلكات و أراضي ومعدات ومشاريع قيد االنجاز :يمثل هذا البند مما يلي:

المجمــــــــــــوع
باستثنـــــــــــــــاء
األراضـــــــــــــي
ومشاريـــــــــــــع
قيــــد اإلنجـــــــاز
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( )١٥موجودات غير ملموسة  -بالصافي:

يتكون هذا البند مما يلي:

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

 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــــون األول
٢٠١٨
٢٠١٩
دينـــــــــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــــــــار
30.000.000
30.000.000
6.410.380
9.960.314
1.768.267
1.664.164
393.812
444.009
4.713.823
1.217.795
43.286.282
43.286.282
()17.000.000
()20.000.000
26.286.282
23.286.282

* بنــاء علــى قــرار مجلــس الــوزراء الــوارد فــي كتابــه رقــم  26041/1/11/58تاريــخ  30أيلــول  2012تمــت الموافقــة علــى منــح شــركة تســويق
المنتجــات البتروليــة األردنيــة  -شــركة التابعــة رخصــة التشــغيل وتوزيــع المشــتقات النفطيــة  ،حيــث تــم تحديــد قيمــة الرخصــة
بمبلــغ  30مليــون دينــار وعلــى ان تقــوم الشــركة بتســديد دفعــة أولــى وتســديد المبلــغ المتبقــي علــى خمســة اقســاط ســنوية
متســاوية حيــث قامــت الشــركة بتســديد القســط األخيــر مــن الرخصــة خــال العــام  ، 2018وتقــوم الشركــــة بإطفــاء الرخصــة علــى فترة
ـداء مــن تاريــخ مباشــرة الشــركة العمالهــا كمــا فــي األول مــن ايــار  2013وذلــك وفقــً للعقــد المبــرم مــع وزارة الطاقــة
عشــرة اعــوام ابتـ ً
والثــروة المعدنيــة بتاريــخ  19شــباط  2013علمــً بــأن العقــد قابــل للتجديــد.
• تتضمــن الشــهرة مبلــغ  960.000دينــار الناتجــه عــن تملــك شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة (شــركة تابعــة) لحصــص فــي
شــركة محطــة النزهــة واالســتقالل بنســبة  %60والتــي تمثــل فــرق التقييــم حيــث تــم تحديــد القيمــة القابلــة لالســترداد للشــركة والتــي
تــم احتســابها بنــاء علــى التدفقــات النقديــة المتوقعــة للشــركة والمبنيــة علــى الموازنــة التقديرية لعشــرة ســنوات التــي تــم اقرارها من
قبــل ادارة الشــركة وقــد تــم احتســاب التدفقــات النقديــة المتوقعــة لالعــوام  2015ومــا بعــده باســتخدام معــدل نمــو فــي اإليــرادات بنســبة
 %4ونمــو فــي المصاريــف بنســبة  %2.5وفــي اعتقــاد االدارة إن معــدل النمــو فــي اإليــرادات والمصروفــات مناســب بالنظــر إلــى طبيعــة عمــل
الشــركة والنمــو فــي هــذا القطــاع فــي االردن وقــد تــم اســتخدام معــدل خصــم بلــغ  %10لخصــم التدفقــات النقديــة المتوقعــة وبعائــد
داخلــي لالســتثمار بنســبة . %15
• قامــت الشــركة التابعــة (شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة) المملوكــة بالكامــل مــن قبــل شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة
بتاريــخ  26كانــون األول  2018بتملــك كامــل حصــص شــركة هيــدرون للطاقــة ذ.م.م حيــث نتــج عــن عمليــة الشــراء موجــودات غير ملموســة
تــم احتســابها بشــكل نهائــي خــال العــام  2019مــن قبــل اإلدارة والمستشــارين المالييــن للشــركة وتفاصيلهــا كمــا يلــي:

شهرة
عقود تأجير تشغيلي
اتفاقية الرخصة  -االسم التجاري
رخص محطات مستملكة
المجموع

 31كانـــــون األول 2019
دينـــــــــــــــــــــــار
9.000.314
1.664.164
444.009
1.217.795
12.326.282

** إن الحركة الحاصلة على االطفاء المتراكم لرخصة شركة تسويق المنتجات البترولية األردنية كانت كما يلي:

رصيد بداية السنة
إطفاء الرخصة للسنة
رصيد نهاية السنة
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التقريرالسنوي

2019

٢٠١٨
٢٠١٩
دينـــــــــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــــــــار
14.000.000
17.000.000
3.000.000
3.000.000
17.000.000
20.000.000

()16عقود اإليجار:

يتكون هذا البند مما يلي:
-1موجودات حق اإلستخدام
تتمثــل عقــود اإليجــار لــدى الشــركة بأراضــي ومبانــي ومعــدات مســتأجرة  ،وتتــراوح مــدة اإليجــار مــن ســنتين إلــى  26ســنة وفيمــا
يلــي الحركــة علــى موجــودات حــق اإلســتخدام خــال العــام:
 31كانـــــون األول 2019
دينـــــــــــــــــــــــار
الكلفة
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2019
تحويالت من ممتلكات وأراضي و معدات  -ايضاح ()14
الرصيد في نهاية السنة
(يطرح) :اإلستهالك المتراكم:
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2019
تحويالت من ممتلكات وأراضي و معدات  -ايضاح ()14
إضافات خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة
صافي القيمة الدفترية كما في  31كانون االول 2019

53٫163٫437
12٫606٫979
65.770.416

()1.337.068
()3.634.685
()4.971.753
60.798.663

المبالغ التي تم قيدها في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة:

إستهالك حق إستخدام الموجودات
مصروف فوائد التزامات تأجير

للسنة المنتهية في
 31كانون األول
2019
دينـــــــــــــــــــــــار
3.634.685
1٫031٫031
4٫665٫716

 -2إلتزامات عقود اإليجار:

الرصيد كما في أول كانون الثاني 2019
يضاف  :الفائدة خالل السنة
يطرح  :المدفوع خالل السنة
الرصيد كما في  31كانون األول 2019

للسنة المنتهية في
 31كانون األول
2019
دينـــــــــــــــــــــــار
58٫375٫858
1٫031٫031
()3٫784٫572
55.622.317

تحليل إستحقاق التزامات عقود اإليجار:

إلتزامات عقود اإليجار  -الجزء المتداول
إلتزامات عقود اإليجار  -الجزء غير المتداول

كما في  31كانون األول 2019
دينـــــــــــــــــــــــار
4.537.175
51٫085٫142
55.622.317
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( )١٧بنوك دائنة:

يتكــون هــذا البنــد مــن حســابات جاريــة مدينــة ممنوحــة مــن عــدة بنــوك محليــة لتمويــل نشــاط الشــركة بســعر فائــدة وعائــد
مرابحة ســنوي يتراوح بين  %2.75إلى  %7خالل العام  2019وبكفالة الشــركة االعتبارية بحيث يشــمل هذا البند مبلغ 431،493،051
دينــار خــاص بنشــاط التكريــر والغــاز ومبلــغ  40،548،949دينــار خــاص بشــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة كمــا فــي 31
كانــون األول .2019

( )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 الستبدال اسطوانات الغاز (د)
ررسوم طوابع واردات محروقات محرر و رسوم وقود الطائرات وبدل المخزون االستراتيجي ودعم خزينة (هـ)
مخصص تعويضات إصابات العمل
مخصص قضايا (ايضاح  -31ب)
دفعات مقدمة من العمالء (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 الجوية الملكية األردنية (ايضاح  - 9ج)
أمانات فوائد شركة عالية  -الخطوط الجوية الملكية األردنية (ايضاح  - 9ج)
أمانات شركة عالية  -الخطوط الجوية الملكية األردنية (ي)

 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــــون األول
٢٠١٨
٢٠١٩
دينـــــــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــــار
50.167.633
45.420.322
12.083.914
46.602.862
93.500.103
93.500.103
101.809.796
144.347.307
5.000.000
5.000.000
36.050.789
48.609.966
3.726.594
3.234.886
1.907.580
736.192
7.982.553
6.726.490
10.037.296
11.486.901
12.092.072
17.284.333
928.975
929.471
2.034.171
2.211.093
8.870.024
9.635.394
7.090.219
9.889.819
1.000.000
1.000.000
21.420.015
2.884.533
11.253.235
378.586.267
457.868.374

(أ) يشــمل هــذا البنــد قيمــة األمانــات الناتجــة عــن فــرق تســعير المشــتقات النفطيــة بيــن اجمالــي الكلفــة شــاملة الضرائــب والرســوم
واجــور النقــل وســعر البيــع الفعلــي وفروقــات تقريــب الكســور بموجــب نشــرة اســعار بيــع المشــتقات النفطيــة  IPPوالســعر المعلــن
اعتبــارًا مــن  2آذار  2008والــذي تــم إعتبــاره حــق للحكومــة بموجــب كتــاب وزارة الطاقــة والثــروة المعدنيــة رقــم  719/1/4/9تاريــخ 16
شــباط  2009وكتــاب وزارة الماليــة رقــم  9952/4/18تاريــخ  29نيســان  2009والــذي ألــزم الشــركة بموجبــه وإعتبــارًا مــن شــهر آذار 2008
بقيــد حصيلــة هــذه الفروقــات لصالــح وزارة الماليــة  ،كمــا وقامــت الحكومــة بالمطالبــة بفروقــات تســعير المشــتقات النفطيــة إعتبــارًا
مــن  14كانــون األول  2008وذلــك بموجــب قــرار لجنــة تســعير المشــتقات النفطيــة فــي إجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ  13كانــون األول 2008
علــى أن يتــم قيــد حصيلــة فائــض الســعر كأمانــات فــي جانــب المطلوبــات ضمــن القوائــم الماليــة الموحــدة للشــركة.
بلغــت قيمــة أمانــات فروقــات تســعير المشــتقات و الفوائــض  44.134.309دينــار خــاص بنشــاط التكريــر والغــاز ومبلــغ  1،286،013دينــار
خــاص بشــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة كمــا فــي  31كانــون األول .2019
• إن الحركة الحاصلة على أمانات فروقات تسعير المشتقات والفوائض كانت كما يلي:

رصيد بداية السنة
المضاف خالل السنة
المسدد خالل السنة
رصيد نهاية السنة

٢٠١٨
٢٠١٩
دينـــــــــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــــــــار
46.775.893
50.167.633
3.391.740
4.468.760
()9.216.071
50.167.633
45.420.322

(ب) تــم خــال العــام  2010تضميــن آليــات التســعير للمشــتقات النفطيــة وفقــً لألســعار العالميــة ضريبــة مبيعــات خاصــة علــى
المشــتقات النفطيــة بمقــدار  %6مــن ســعر بــاب المصفــاة بإســتثناء زيــت الوقــود واألفتــور واألفــكاز  ،كمــا تــم رفــع نســبة ضريبــة
المبيعــات الخاصــة علــى البنزيــن بنوعيــه كمــا ورد فــي كتــاب آليــة تســعير المشــتقات النفطيــة بتاريــخ  18أيلــول  2010لتصبــح نســبتها
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مــا بيــن  %18و ، %24و بموجــب النظــام رقــم  3لســنة  2018نظــام معــدل لنظــام الضريبــة الخاصــة تــم رفــع نســبة الضريبــة الخاصــة
علــى مــادة البنزيــن  95لتصبــح  %30ورفــع نســبة الضريبــة العامــة علــى مــادة البنزيــن  90لتصبــح  %10إعتبــارًا مــن تاريــخ  15كانــون
الثانــي .2018
• بموجــب النظــام رقــم  107لســنة  2019نظــام معــدل نظــام الضريبــة الخاصــة تــم دمــج الضرائــب العامــة والخاصــة والرســوم والطوابع
الــواردة ضمــن نشــرة اســعار بيــع المشــتقات النفطيــة ( )IPPفــي بنــد الضريبــة الخاصــة وتــم تحديدهــا لــكل مــادة وفــق النظــام
المذكــور اعــاه
• يشــمل هــذا البنــد مبلــغ ( )2،189،866دينــار خــاص بنشــاط التكريــر والغــاز ومبلــغ  48،792،728دينــار خــاص بشــركة تســويق
المنتجــات البتروليــة األردنيــة.
(ج) بموجــب كتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم  5930/1/11/58تاريــخ  24آذار  ، 2010تــم إضافــة ( )34دينــار للطــن لســعر البنزيــن بنوعيــه فــي
أليــة تســعير المشــتقات النفطيــة اعتبــارًا مــن تاريــخ  16نيســان  2010وتحويــل هــذه المتحصــات لحســاب خــاص لــدى شــركة المصفــاة
لصالــح الحكومــة ممثلــة بــوزارة الطاقــة والثــروة المعدنيــة لبنــاء ســعات تخزينيــة للنفــط الخــام و/أو مشــتقات نفطيــة بمعــدل حوالــي
ـداء مــن اول كانــون األول  2016وفقــً لنشــرة اســعار بيــع
( )70ألــف طــن فــي العقبــة وتدفــع لــوزارة الماليــة  ،وتوقــف العمــل بهــذا البنــد إبتـ ً
المشــتقات النفطيــة (.)IPP
• يمثــل هــذا البنــد رصيــد أمانــات انشــاء خزانــات بديلــة مســتحقة بالكامــل علــى نشــاط التكريرحيــث قامــت شــركة تســويق
المنتجــات البتروليــة األردنيــة بتســديد كامــل المبلــغ المســتحق عليهــا خــال العــام  ، 2017علمــا أنــه توقــف العمــل بهــذا البنــد
إعتبــارا مــن أول كانــون األول  2016وفقــا لنشــرة أســعار بيــع المشــتقات النفطيــة (.)IPP
(د) إن الحركة الحاصلة على مخصص استبدال إسطوانات الغاز كانت كما يلي:

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

٢٠١٨
٢٠١٩
دينـــــــــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــــــــار
10.000.000
5.000.000
3.873.407
4.189.831
()8.873.407
()4.189.831
5.000.000
5.000.000

* تــم اســتدراك مبلــغ  4،189،831دينــار خــال العــام لمقابلــة كلفــة شــطب إســطوانات الغــاز وإصالحهــا وفقــا لنشــرة أســعار بيــع
المشــتقات النفطيــة ( )IPPوبواقــع  10دنانيــر لــكل طــن غــاز مبــاع  ،كمــا تــم رد مبلــغ  4،189،831دينــار  ،ويبلــغ عــدد إســطوانات الغــاز
المباعــة خــال العــام حوالــي  33.5مليــون أســطوانة
وافــق مجلــس إدارة الشــركة فــي جلســة رقــم  2016/1المنعقــده بتاريــخ  8شــباط  2016علــى عكــس مــا قيمتــه  19.370.614دينــار للعــام
ـاء علــى محضــر اإلجتمــاع بيــن الشــركة ووزارة الماليــة بتاريــخ  12كانــون األول  2015لتســوية العالقــة الماليــة الســابقة
 2015وذلــك بنـ ً
حيــث تــم االتفــاق بــان تحتفــظ الشــركة بجــزء مــن قيمــة مخصــص اســتبدال إســطوانات الغــاز ال يتجــاوز  10مليــون دينــار.
انتهاء العالقة مع الحكومة
بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )7633المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  30نيســان  2018تــم تكليــف وزارة الماليــة بمتابعــة
تنفيــذ ورفــع مــا يتــم التوصــل اليــه إلــى مجلــس الــوزراء بخصــوص قيــام شــركة مصفــاة البتــرول األردنية باإلحتفــاظ بمبلــغ ( )5مليون
دينــار كمخصــص شــطب وإصــاح وإســتبدال إســطوانات الغــاز وتحويــل مبلــغ ( )5مليــون دينــار المتبقيــة لحســاب وزارة الماليــة ،
وفــي حــال تجــاوزت القيمــة الفعليــة لشــطب وإصــاح وإســتبدال اإلســطوانات ذلــك المبلــغ يتــم تحويلــه مــن وزارة الماليــة مــن بنــد
أمانــات  ،أمــا إذا كانــت القيمــة الفعليــة أقــل يتــم تحويــل الفــرق إلــى وزارة الماليــة وعلــى أن تتــم معالجــة هــذا الموضــوع مســتقبال
مــن خــال اليــة التســعير ،وبنــاء علــى ذلــك قامــت الشــركة بتحريــر مبلــغ ( )5مليــون دينــار خــال الفتــرة المنتهيــة بتاريــخ  30نيســان
 2018وعكســها لحســاب وزارة الماليــة ووافقــت وزارة الماليــة علــى هــذا االجــراء بموجــب كتــاب وزارة الماليــة رقــم  28669/18/4بتاريــخ
 29اب .2019
(هـــ) يمثــل هــذا البنــد رســوم طوابــع واردات محروقــات محــررة ورســوم وقــود الطائــرات وبــدل المخــزون االســتراتيجي لــوزارة الماليــة
ودعــم الخزينــة الــواردة ضمــن تركيبــة نشــرة أســعار بيــع المحروقــات ( )IPPوالخــاص بنشــاط التكريــر والغــاز فقــط.
إن الحركة الحاصلة على هذا البند كما يلي:

رصيد بداية السنة
المضاف خالل السنة
رصيد نهاية السنة

٢٠١٨
٢٠١٩
دينـــــــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــــار
13.401.290
36.050.789
22.649.499
12،559،177
36.050.789
48،609،966
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(و) يمثل هذا البند دفعات مقدمة من قبل عمالء المحروقات والغاز لقاء شراء مشتقات نفطية.
(ز) يمثــل هــذا البنــد فروقــات تســعير إســتيراد مــا بيــن كلفة المشــتقات النفطية المســتوردة خالل األعــوام  2017و  2018و  2019واألســعار
الــواردة ضمــن نشــرة أســعار بيــع المشــتقات النفطيــة ( )IPPلمســتوردات شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة (شــركة تابعــة)
مــن المشــتقات النفطيــة الجاهــزة  ،حيــث قامــت الشــركة بقيــد الفــرق مــا بيــن كلفــة االســتيراد الفعليــة المتكبدة وســعر بــاب المصفاة
الــوارد فــي نشــرة أســعار بيــع المشــتقات النفطيــة ( )IPPفــي بنــد فروقــات تســعير االســتيراد ضمــن بنــد دائنــون وأرصــدة دائنــة أخــرى
لعــدم تأكــد الشــركة فيمــا اذا كانــت كحــق للشــركة أو لــوزارة الماليــة ٫
(ح) قامــت الشــركة برصــد مخصــص أجــور تخزيــن لمقابلــة مطالبــة الشــركة اللوجســتية األردنيــة بموجــب كتابهــا رقــم 2018/64/1
تاريــخ  3نيســان  2018حيــث قامــت الشــركة اللوجســتية األردنيــة بمطالبــة أجــور تخزيــن عــن مادتــي زيــت الوقــود  %3.5و  %1بواقــع
 3.5دينــار لــكل طــن مخــزن اعتبــارا مــن  25أيــار ،2017اعترضــت شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة علــى هــذه المطالبــة و بنــاء علــى
هــذا االعتــراض ورد كتــاب مــن هيئــة تنظيــم قطــاع الطاقــة و المعــادن رقــم  408/20/2تاريــخ  3كانــون الثانــي  ، 2019حيــث حــدد أجــور
التخزيــن بواقــع  2دينــار شــهريا بــدال مــن  3.5دينــار لــكل طــن مخــزن بشــكل مبدئــي ،علــى أن يتــم دراســة تحديــد األجــور مــن قبــل
هيئــة تنظيــم قطــاع الطاقــة و المعــادن خــال النصــف األول مــن العــام  ،2019وعلــى أن يعــاد دراســة المطالبــة مــن تاريــخ  25أيــار 2017
ولغايــة انتهــاء العالقــة الماليــة بيــن الشــركة و الحكومــة و مــا لذلــك أثــر علــى الحكومــة  ،علمــا ان هيئــة تنظيــم قطــاع الطاقــة
والثــروة المعدنيــة لــم تحــدد االجــور بشــكل نهائــي حتــى تاريخــه ،كمــا ان شــركة مصفــاة البتــرول مازالــت تعتــرض علــى احتســاب
أجــور تخزيــن علــى مــادة زيــت الوقــود  %1حيــث أن هــذه المــادة تــم اســتيرادها بنــاء علــى طلــب شــركات الكهربــاء والتوليــد لتغطيــة
العجــز الحاصــل لــدى شــركة الكهربــاء الوطنيــة فــي ظــل انقطــاع الغــاز المصــري لســد احتياجــات الســوق المحلــي  ،وأن الشــركة
ملتزمــة فقــط بدفــع أجــور تخزيــن علــى مــادة زيــت الوقــود  %3.5اعتبــارا مــن أول أيــار  2018تاريــخ انتهــاء العالقــة مــع الحكومــة.
إن الحركة الحاصلة على هذا البند كما يلي:

رصيد بداية السنة
المضاف خالل السنة
المدفوع خالل السنة
رصيد نهاية السنة

٢٠١٨
٢٠١٩
دينـــــــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــــار
7.090.219
8.090.219
5،049،600
()1.000.000
()2،250،000
7.090.219
9،889،819

(ط) يمثــل هــذا البنــد المبلــغ الــذي تــم احتجــازه مــن قبــل شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة لمواجهــة أيــة التزامــات مســتقبلية
ممكــن أن تطــرأ علــى شــركة هيــدرون للطاقــة ذ.م.م و ذلــك وفقــا لالتفاقيــة المبرمــة بيــن الطرفيــن.
(ي) بنــاء علــى االتفاقيــة المبرمــة بيــن شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة و شــركة عاليــة  -الخطــوط الجويــة الملكيــة األردنيــة الموقعــة
بتاريــخ  26تشــرين الثانــي  ، 2019و بعــد أن تــم مطابقــة جميــع األرصــدة بيــن الشــركتين ،تــم االتفــاق علــى اجــراء مقاصــة بيــن رصيــد
الذمــة المســتحقة علــى شــركة عاليــة  -الخطــوط الجويــة الملكيــة األردنيــة الخاصــة بنشــاط التكريــر و الغــاز و بيــن أرصــدة أمانــات
خصــم و أرصــدة أمانــات فوائــد شــركة عاليــة  -الخطــوط الجويــة الملكيــة األردنيــة  ،حيــث نتــج عــن عمليــة المقاصــة ذمــة دائنــة فــي
ســجالت الشــركة الخاصــة بنشــاط التكريــر و الغــاز لصالــح شــركة عاليــة  -الخطــوط الجويــة الملكيــة األردنيــة بمبلــغ  11،253،235دينــار.

( )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

٢٠١٨
٢٠١٩
دينـــــــــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــــــــار
4.870.028
5.231.574
6.311.219
9.293.321
()5.949.673
()6.878.090
5.231.574
7.646.805

يمثل مصروف ضريبة الدخل للسنة الظاهر في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة كما يلي:

ضريبة دخل للسنة
أثر الموجودات الضريبية المؤجلة للسنة  -ايضاح ()12
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٢٠١٨
٢٠١٩
دينـــــــــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــــــــار
6.311.219
9.293.321
()490.871
()1.341.048
5.820.348
7.952.273

• حصلــت الشــركة علــى تســوية نهائيــة وقطعيــة مــن دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات حتــى نهايــة العــام  ، 2014وتــم تقديــر ملــف
الشــركة و تســديد األرصــدة المســتحقة لعــام  ، 2015كمــا وتــم تقديــم كشــوفات التقديــر الذاتــي لألعــوام  2016و  2017و  2018وتســديد
الضريبــة المعلنــة وقامــت ضريبــة الدخــل والمبيعــات بتدقيــق الحســابات ولــم تصــدر قرارهــا النهائــي بعــد  ،كمــا تــم احتســاب ودفــع
مصــروف الضريبــة للشــركة للعــام  2019وتقديــم االقــرار الضريبــي للعــام  2019وتــم احتســاب مصــروف الضريبــة للعــام  2019وفقــً الحــكام
قانــون ضريبــة الدخــل األردنــي  ،هــذا وبــرأي اإلدارة والمستشــار الضريبــي للشــركة فــإن المخصصــات المأخــوذة فــي القوائــم الماليــة
الموحــدة كافيــة ألغــراض االلتزامــات الضريبيــة.
• حصلــت شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة (شــركة تابعــة) علــى تســوية نهائيــة وقطعيــة مــن دائــرة ضريبــة الدخــل
والمبيعــات حتــى نهايــة العــام  2015وتــم تقديــم كشــوفات التقديــر الذاتــي لألعــوام  2016و  2017و  2018وتســديد الضريبــة المعلنــة
وقامــت ضريبــة الدخــل و المبيعــات بتدقيــق الحســابات ولــم تصــدر قرارهــا النهائــي بعــد  ،كمــا تــم احتســاب ودفع مصــروف الضريبة
للشــركة للعــام  2019وتقديــم االقــرار الضريبــي للعــام  2019وتــم احتســاب مصــروف الضريبــة للعــام  2019وفقــً الحــكام قانــون ضريبــة
الدخــل األردنــي  ،هــذا وبــرأي اإلدارة والمستشــار الضريبــي للشــركة فــإن المخصصــات المأخــوذة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة
كافيــة ألغــراض االلتزامــات الضريبيــة.
• تــم تقديــم اإلقــرارات الضريبيــة للشــركات التابعــة لشــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة حتــى العــام  2018حســب االصــول
ودفــع المبالــغ المعلنــة  ،كمــا تــم احتســاب مصــروف الضريبــة للشــركات التابعــة لشــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة
للعــام  2019وفقــً الحــكام قانــون ضريبــة الدخــل األردنــي  ،هــذا وبــرأي اإلدارة والمستشــار الضريبــي للشــركة فــإن المخصصــات
المأخــوذة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة كافيــة ألغــراض االلتزامــات الضريبيــة.
• قامــت دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات بالتقديــر الضريبــي النهائــي والقطعــي لألعــوام  2011و 2012و 2013وأبلغــت الشــركة بتاريــخ
 10أيــار  2015نتيجــة التدقيــق الضريبــي للشــركة حيــث فرضــت ضرائــب أضافيــة بقيمــة  15.618.205دينــار ،وقامــت الشــركة بمخاطبــة
رئاســة الــوزراء وطلــب إعفائهــا مــن قيمــة فــرق ضريبــة الدخــل والتعويــض القانونــي والغرامــات ألن هــذه المبالــغ نتجــت عــن إقتــراض
الشــركة لمبالــغ تزيــد عــن نســب مبالــغ اإلقتــراض إلــى رأس مــال الشــركة وفقــً لقانــون ضريبــة الدخــل والمبيعــات وان ســبب
اإلقتــراض هــو لتأميــن إحتياجــات شــركات توليــد الكهربــاء بمادتــي الديــزل وزيــت الوقــود فــي ظــل إنقطــاع مــادة الغــاز المصــري،
قــرر مجلــس الــوزراء فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  3كانــون الثانــي  2016الموافقــة علــى إعفــاء شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة
ـاء عليــه
المســاهمة المحــدودة مــن قيمــة فــرق ضريبــة الدخــل والتعويــض القانونــي والغرامــات عــن األعــوام  2011و 2012و ،2013وبنـ ً
قامــت الشــركة بأخــذ مخصــص لفروقــات الضريبــة للعــام  2014فقــط وذلــك لعــدم شــموله بقــرار االعفــاء بقيمــة  5.422.683دينــار وأخذ
مخصــص للتعويــض القانونــي للعــام  2014بقيمــة  4.338.146دينــار وأخــذ مخصــص تأخيــر ســداد بواقــع  4باأللــف بمبلــغ 1.897.939
دينــار لمواجهــة اإللتزامــات الضريبيــة المســتقبلية لحيــن قيــام دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات بمراجعــة ســجالت الشــركة للعــام
 ، 2014وقامــت دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات بالتقديــر الضريبــي النهائــي والقطعــي للعــام  2014وأبلغــت الشــركة بتاريــخ  2تمــوز
 2017نتيجــة التدقيــق الضريبــي للشــركة حيــث فرضــت ضرائــب أضافيــة بقيمــة  7.838.578دينــار وفرضــت مبلــغ  6.270.866دينــار
ـاء علــى ذلــك قامــت الشــركة بزيــادة مخصــص فروقــات الضريبــة
كتعويــض قانونــي علــى فروقــات الضريبــة علــى المبلــغ اعــاه وبنـ ً
ليصبــح  7.838.578دينــار وزيــادة مخصــص التعويــض القانونــي ليصبــح  6.270.866دينــار وزيــادة مخصــص تأخيــر ســداد بواقــع 4
باأللــف ليصبــح  2.743.502دينــار للفتــرة المنتهيــة فــي  30أيلــول  2017وقامــت الشــركة بتقديــم إعتــراض لــدى دائــرة ضريبــة الدخــل
والمبيعــات ألن هــذه المبالــغ نتجــت عــن إقتــراض الشــركة لمبالــغ تزيــد عــن نســب مبالــغ اإلقتــراض إلــى رأس مــال الشــركة وفقــً
لقانــون ضريبــة الدخــل والمبيعــات وان ســبب اإلقتــراض هــو لتأميــن إحتياجــات شــركات توليــد الكهربــاء بمادتــي الديــزل وزيــت
الوقــود فــي ظــل إنقطــاع مــادة الغــاز المصــري.
صــدر القــرار النهائــي والقطعــي بتاريــخ  6تشــرين الثانــي  2017بموجــب صــك تبليــغ وزارة الماليــة /دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات
يتضمــن تخفيــض مبلــغ فروقــات الضريبــة ليصبــح  6.531.687دينــار وتخفيــض مبلــغ التعويــض القانونــي ليصبــح  250.311دينــار
وقامــت الشــركة بتســديد المبالــغ بموجــب صــك التبليــغ و دفــع غرامــة تأخيــر الســداد بواقــع  4باأللــف بمبلــغ  2.286.090دينــار وقيــد
الفــرق كإيــراد لصالــح الحكومــة بمبلــغ  2.590.680دينــار فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول
.2017
• بلغــت نســبة ضريبــة الدخــل القانونيــة علــى نشــاط التكريــر والغــاز ومصنــع الزيــوت  ٪1٥يضــاف لهــا مســاهمة وطنيــة بنســبة ٪١
أمــا بخصــوص شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة وشــركاتها التابعــة فهــي  ٪20يضــاف لهــا مســاهمة وطنيــة بنســبة .٪١

( )٢٠رأس المال واإلحتياطيات:
(أ) رأس المال
وافقــت الهيئــة العامــة فــي إجتماعهــا غيــر العــادي المنعقــد بتاريــخ  29نيســان  2015علــى زيــادة رأس مــال الشــركة ليصبــح 75
مليــون دينــار مــن خــال رســملة  12/5مليــون دينــار مــن األربــاح المــدورة وتوزيعهــا كأســهم مجانيــة بنســبة  ، %20كمــا وافقــت
الهيئــة العامــة فــي اجتماعهــا غيــر العــادي المنعقــد بتاريــخ  28نيســان  2016علــى زيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق رســملة
 25مليــون دينــار وتوزيعهــا علــى المســاهمين ليصبــح رأســمال الشــركة المصــرح بــه والمدفــوع  100مليــون دينــار كمــا فــي 31
كانــون األول .2019
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(ب) إحتياطي إجباري
بموجــب قانــون الشــركات األردنــي رقــم ( )34لســنة  ، 2017يخصــص مــا نســبته  %10مــن االربــاح الســنوية الصافيــة لحســاب
االحتياطــي االجبــاري وال يجــوز وقــف هــذا االقتطــاع قبــل ان يبلــغ مجمــوع المبالــغ المتجمعــة لهــذا الحســاب مــا يعــادل ربــع
رأســمال الشــركة المصــرح بــه  ،اال انــه وبموافقــة الهيئــة العامــة باجتماعهــا العــادي المنعقد بتاريخ  30نيســان  ، 2018تقرر وقف
إقتطــاع اإلحتياطــي اإلجبــاري للشــركة و اإلســتمرار بإقتطــاع مــا نســبته  %10مــن األربــاح الســنوية الصافيــة الخاصــة بأنشــطة
الشــركات التابعــة حيــث ال يجــوز وقــف هــذا اإلقتطــاع لهــذه الشــركات قبــل أن يبلــغ مجمــوع المبالــغ المتجمعــة لهذا الحســاب
رأس مــال الشــركات المصــرح بــه والمدفــوع ،واســتمر االيقــاف بموجــب قــرار الهيئــة العامــة المتخــذ فــي جلســتها المنعقــدة
بتاريــخ  27نيســان . 2019
(ج) إحتياطي إختياري
يمثــل هــذا البنــد مــا يتــم تحويلــه مــن األربــاح الســنوية قبــل الضرائــب بنســبة حدهــا األقصــى  ، %20ويســتخدم اإلحتياطــي
فــي األغــراض التــي يقررهــا مجلــس اإلدارة ويحــق للهيئــة العامــة رســملته أو توزيعــه بالكامــل أو أي جــزء منــه كأربــاح علــى
المســاهمين  ،قــررت الهيئــة العامــة فــي إجتماعهــا العــادي المنعقــد بتاريــخ  27نيســان  2019تخصيــص مبلــغ 8.538.579
دينــار لحســاب اإلحتياطــي اإلختيــاري مــن حســاب األربــاح المــدورة  ،كمــا وقــررت اســتعمال رصيــد االحتياطــي االختيــاري المتجمــع
ألغــراض مشــروع التوســعة الرابــع.
(د) إحتياطي مشروع التوسعة الرابع
يمثــل هــذا البنــد مــا يتــم تحويلــه مــن األربــاح الســنوية قبــل الضرائــب بنســبة حدهــا األقصــى  ، %20قــررت الهيئــة العامــة فــي
إجتماعهــا العــادي المنعقــد بتاريــخ  30نيســان  2018تخصيــص مبلــغ  7.836.292دينــار لحســاب احتياطــي مشــروع التوســعة
الرابــع مــن حســاب األربــاح المــدورة  ،كمــا قــررت الهيئــة العامــة فــي إجتماعهــا العــادي المنعقــد بتاريــخ  27نيســان  2019تخصيــص
مبلــغ  8.538.579دينــار لحســاب احتياطــي مشــروع التوســعة الرابــع مــن حســاب األربــاح المــدورة
تــم خــال العــام  2019دفــع مبلــغ  15،958،952دينــار العــداد التصاميــم والدراســات و االستشــارات الخاصــة بمشــروع التوســعة
الرابع.

( )٢١إحتياطي تقييم موجودات مالية

يمثــل هــذا البنــد إحتياطــي تقييــم الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل الشــامل والناتــج عــن إعــادة
تقييــم هــذه الموجــودات بقيمتهــا العادلــة كمــا فــي  31كانــون األول . 2019

( )٢٢األرباح المدورة:

ووافقــت الهيئــة العامــة فــي إجتماعهــا غيــر العــادي المنعقــد بتاريــخ  29نيســان  2015علــى زيــادة رأس مــال الشــركة ليصبــح 75
مليــون دينــار مــن خــال رســملة  12/5مليــون دينــار مــن األربــاح المــدورة وتوزيعهــا كأســهم مجانيــة بنســبة  ، %20كمــا وافقــت
الهيئــة العامــة فــي اجتماعهــا غيــر العــادي المنعقــد بتاريــخ  28نيســان  2016علــى زيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق رســملة
 25مليــون دينــار وتوزيعهــا علــى المســاهمين ليصبــح رأســمال الشــركة المصــرح بــه والمدفــوع  100مليــون دينــار كمــا فــي 31
كانــون األول .2019
كمــا قــررت الهيئــة العامــة فــي إجتماعهــا العــادي المنعقــد بتاريــخ  27نيســان  2019الموافقــة علــى توزيــع مــا نســبته  %25مــن
راس مــال الشــركة كأربــاح نقديــة علــى المســاهمين  ،و اقتطــاع مــا نســبته  %20مــن األربــاح الســنوية الصافيــة لالحتياطــي
االختيــاري ومــا نســبته  %20لالحتياطــي مشــروع التوســعة الرابــع .

( )٢٣صافي المبيعات:

يتكون هذا البند مما يلي:

مبيعات نشاط التكرير وتعبئة اسطوانات الغاز*
مبيعات مصنع الزيوت
مبيعات تسويق وبيع المنتجات البترولية
ينزل  :رسوم و بدالت وضرائب بموجب نشرة أسعار بيع المشتقات النفطية ()IPP

*

٢٠١٨
٢٠١٩
دينـــــــــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــــــــار
1.019.763.682
542.525.233
26.223.997
26.652.097
1.153.296.229
1،480،033،244
()466.907.651
()585.854.635
1.732.376.257
1.463.355.939

بلغت مبيعات شركة مصفاة البترول األردنية لشركة تسويق المنتجات البترولية األردنية  -شركة تابعة من المشتقات النفطية الجاهزة خالل العام  2019بقيمة 550،788،280
دينار.
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2019

( )24كلفة المبيعات:

يتكون هذا البند مما يلي:

مواد أولية :

زيت خام ومواد تحت التشغيل أول السنة
مشتريات زيت خام ومواد أولية مستعملة في االنتاج
زيت خام ومواد تحت التشغيل آخر السنة

مصاريف صناعية وتشغيلية:

رواتب ومنافع أخرى للموظفين
استهالك ممتلكات ومعدات
استهالك حق استخدام المأجور
مواد أولية وقطع غيار ولوازم مختلفة
أجور نقل و مصاريف أخرى
مجموع مصاريف صناعية

مجموع كلفة االنتاج
يضاف  :مشتقات بترولية جاهزة وزيوت اول السنة
مشتريات بضاعة جاهزة خالل 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

دينـــــــــــــــــــار

نشاط التكـريـر وتعبئة
*
إسطوانات الغاز
دينـــــــــــــــــــار

2019
تسويق وبيع
المنتجات البترولية
دينـــــــــــــــــــار

٢٠١٨
المجموع
دينـــــــــــــــــــار

مصنـع الزيوت

المجموع
دينـــــــــــــــــــار

58.965.375
323.140.758
()41.651.775
340.454.358
24.848.848
8.824.747
7.173.277
10.386.285
51.233.157
391.687.515
96.563.094
204.058.861
692.309.470
()215.875.087
476.434.383
()23.874.781
111.581
452.671.183

78.458
12.882.604
()211.858
12.749.204
1.167.031
428.312
32.584
673.344
2.301.271
15.050.475
896.508
15.946.983
()661.504
15.285.479
15.285.479

2.840.030
2.433.143
3.634.685
810.739
13.869.642
23.588.239
23.588.239
21.200.041
906.828.109
951.616.389
()69.237.493
882.378.896
()6.353.472
4.357.179
880.382.603

59.043.833
336.023.362
()41.863.633
353.203.562
28.855.909
11.686.202
3.634.685
8.016.600
24.929.271
77.122.667
430.326.229
118.659.643
1.110.886.970
1.659.872.842
()285.774.084
1.374.098.758
()30.228.253
4.468.760
1.348.339.265

46.233.517
438.978.305
()59.043.833
426.167.989
26.914.829
15.492.002
10.239.030
15.699.603
68.345.464
494.513.453
149.945.817
1.170.177.674
1.814.636.944
()118.659.643
1.695.977.301
()74.295.287
3.391.740
1.625.073.754

* لــم يتــم فصــل نشــاط الغــاز المســال عــن نشــاط التكريــر بالرغــم مــن ان قــرار رئاســة الــوزراء رقــم  7633المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  30نيســان  2018قــد حــدد معــدل العائــد علــى
اإلســتثمار لمراكــز تعبئــة الغــاز البترولــي المســال لغايــات إحتســاب مقــدار العمولــة لهــا بنســبة ( ، )%12كمــا حــدد مقــدار العمولــة للفتــرة منــذ أول أيــار  2018ولغايــــــــة  31كانــون األول  2018بمقــدار
 43دينــار للطــن  ،بحيــث تعالــج أي مبالــغ فائضــة أو ناقصــة ناتجــة عــن زيــادة أو إنخفــاض معــدل العائــد علــى اإلســتثمار عــن القيمــة المســتهدفة فــي إحتســاب مقــدار العمولــة لمراكــز التعبئــة
للفتــرة الالحقــة هبوطــً أو صعــودًا  ،وعلــى أن ال يتحقــق مــن االليــة أعــاه أي زيــادة فــي كلفــة اإلســطوانة علــى المواطنيــن أو دعــم مــن قبــل الخزينــة  /وزارة الماليــة لهــذا النشــاط  ،علمــا ان الشــركة
قامــت بتزويــد هيئــة تنظيــم قطــاع الطاقــة بجميــع معلومــات وبيانــات نشــاط الغــاز ليتــم تحديــد مبلــغ العمولــة للعاميــن  2019و ، 2020وقــد قامــت وزارة الطاقــة و الثــروة المعدنيــة بتعييــن مدقــق
حســابات و شــركة دراســات خارجيــة لتحديــد قيمــة العمولــة للعاميــن  2019و 2020علمــا أن الشــركة قامــت بتزويــد الجهــات التــي تــم تعيينهــا مــن قبــل وزارة الطاقــة و الثــروة المعدنيــة بجميــع
البيانات المطلوبة و ما زالت قيد االجراء 								
					
• بلغ معدل تكلفة شراء برميل النفط الخام  66/51دوالر أمريكي للسنة المنتهية في  31كانون األول ( 2019مقابل  ٧١/٤٨دوالر أمريكي للعام . )2018
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( )٢٥إيرادات تشغيلية وأخرى:
يتكون هذا البند مما يلي:

إيرادات مؤسسة الموانئ*
ايرادات توزيعات االسهم
بدل تأجير خزانات والفواقد وأجور التحميل والتفريغ للشركات التسويقية **
فوائد تأخير
ايرادات فرق العمالت األجنبية
ايرادات اخرى متنوعة

٢٠١٨
٢٠١٩
دينـــــــــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــــــــار
1.440.000
1.440.000
105.007
131.770
10.324.364
10.425.984
2.618.087
1.659.258
226،674
2.011.288
2.470.932
5.236.059
17.185.064
20.904.359

* يمثــــل هــــذا البنــــد ايــرادات لشركــــة مصفــاة البتــرول األردنيــة ناتجــة عــن إســتخدام مؤسســة الموانــئ لموظفــي الشــركة خــال
العــام  2019و 2018للمســاعدة فــي أعمــال رصيــف المينــاء فــي العقبــة
** يمثــل هــذا البنــد بــدل أجــور التخزيــن وبــدل الفواقــد وأجــور التحميــل والتفريــغ للكميــات المســتوردة مــن قبــل الشــركات
التســويقية وبــدل التخزيــن للمخــزون التشــغيلي الخــاص بالشــركات التســويقية وذلــك وفقــً لتوجيهــات وزارة الطاقــة لتلــك
الشــركات بضــرورة تأميــن مخــزون تشــغيلي لهــا لممارســة أعمالهــا.

( )٢٦مصاريف البيع والتوزيع:
يتكون هذا البند مما يلي:

رواتب ومنافع اخرى للموظفين

٢٠١٨
٢٠١٩
دينـــــــــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــــــــار
22.069.608
25.137.813

أجور نقل المشتقات النفطية

2.836.089

2.391.336

مساهمة الشركة في صندوق العجز والوفاة

2.689.732

1.366.246

استهالك ممتلكات ومعدات

8.544.444

9.021.226

مواد أولية وقطع غيار وكهرباء وماء ولوازم مختلفة

3.140.130

6،240،623

رسوم تأمين

1.028.495

442.240

رسوم وضرائب وطوابع

1.530.335

437.602

مصاريف أمن و حماية

1.989.291

2.108.084

ايجارات

2.638.882

2.698.043

610.090

1.657.186

بدل خدمات إدارة المحطات

2.735.639

1.216.766

مصاريف بيع وتوزيع متنوعة

5.152.572

8.251.081

58.033.512

57.900.041

أجور تخزين تشغيلي
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( )٢٧مصاريف إدارية وعمومية:
يتكون هذا البند مما يلي:

رواتب ومنافع اخرى للموظفين

2018
2019
دينـــــــــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــار
6.689.416
7.311.274

مساهمة الشركة في صندوق العجز والوفاة

589.687

418.993

تبرعات نقدية وعينية

542.823

336.829

بريد وهاتف

82.784

94.446

قرطاسية ومطبوعات

81.356

62.640

استهالك ممتلكات ومعدات

815.732

765.488

أتعاب واستشارات فنية وقانونية

360.104

429.533

اعالنات

227.785

303.152

صيانة وتصليحات

231.636

204.768

ايجارات

182.413

263.163

اشتراكات

280.808

250.417

رسوم تأمين

64.544

57.274

ماء وكهرباء

149.479

160.113

اتعاب مهنية

148.672

122.122

رسوم وضرائب وطوابع

534.551

716.148

مصاريف ادارية وعمومية متنوعة

952.859

292.549

12.556.507

11.167.051

( )٢٨تسوية األرباح مع الحكومة قبل انتهاء العالقة مع الحكومة:

تــم قيــد الفــرق المحتســب للوصــول للربــح المســتهدف علــى أســس تجاريــة ضمــن حســاب وزارة الماليــة حيــث تــم قيــد فرق الخســارة
المحتســبة للفتــرة المنتهيــة فــي  30نيســان  2018تحــت بنــد تســوية األربــاح مــع الحكومــة حيــث أثــر علــى المطلــوب مــن وزارة الماليــة
والــوارد ضمــن بنــد المدينــون واألرصــدة المدينــة األخــرى ولــم يتــم عمــل تســوية األربــاح مــع الحكومــة بعــد تاريــخ  30نيســان 2018
إلنتهــاء العالقــة مــع الحكومــة بتاريــخ أول أيــار  ،2018علمــً أنــه لــم يتــم إســتثناء نتائــج أعمــال نشــاط الغــاز المســال مــن األربــاح للعــام
 ،2019بالرغــم انــه بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )7633المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  30نيســان  2018تــم تكليــف وزارة
الماليــة بمتابعــة تنفيــذ ورفــع مــا يتــم التوصــل اليــه إلــى مجلــس الــوزراء بخصــوص تحديــد معــدل العائــد علــى اإلســتثمار لمراكــز
تعبئــة الغــاز البترولــي المســال لغايــات إحتســاب مقــدار العمولــة لهــا بنســبة ( ، )٪12كمــا يحــدد مقــدار العمولــة للفتــرة منــذ أول أيــار
 2018ولغايــــــــة  31كانــون األول  2018بمقــدار  43دينــار للطــن  ،بحيــث تعالــج أي مبالــغ فائضــة أو ناقصــة ناتجــة عــن زيــادة أو إنخفــاض
معــدل العائــد علــى اإلســتثمار عــن القيمــة المســتهدفة فــي إحتســاب مقــدار العمولــة لمراكــز التعبئــة للفتــرة الالحقــة هبوطــً أو
صعــودًا  ،وعلــى أن ال يتحقــق مــن االليــة أعــاه أي زيــادة فــي كلفــة اإلســطوانة علــى المواطنيــن أو دعــم مــن قبــل الخزينــة  /وزارة
الماليــة لهــذا النشــاط  ،علمــا ان الشــركة قامــت بتزويــد هيئــة تنظيــم قطــاع الطاقــة بجميــع معلومــات وبيانــات نشــاط الغــاز
ليتــم تحديــد مبلــغ العمولــة للعاميــن  2019و  ،2020وقــد قامــت وزارة الطاقــة و الثــروة المعدنيــة بتعييــن مدقــق حســابات و شــركة
دراســات خارجيــة لتحديــد قيمــة العمولــة للعاميــن  2019و  2020علمــا أن الشــركة قامــت بتزويــد الجهــات التــي تــم تعيينهــا مــن قبــل
وزارة الطاقــة و الثــروة المعدنيــة بجميــع البيانــات المطلوبــة و مــا زالــت قيــد االجــراء.
ان الحركة الحاصلة على بند تسوية األرباح مع الحكومة كما في  30نيسان  2018كانت كما يلي:

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

 30نيسان
2018
دينـــــــــــــــــــــــار
427.523
4.390.332
965.905
5.783.760

• علمــً ان التغييــر الــذي حصــل علــى تركيبــة أســعار بيــع المشــتقات النفطيــة بيــن عامــي  2017و 2018و  2019بخفــض ســعر بيــع
بــاب المصفــاة وزيــادة مبلــغ الرســوم والضرائــب الحكوميــة كان لــه أثــر مالــي علــى صافــي مبيعــات نشــاط التكريــر وتســوية
العالقــة الماليــة مــع الحكومــة .
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بنــاء علــى رأي ديــوان الــرأي والتشــريع فــان شــركة مصفــاة
* بموجــب كتــاب رئاســة الــوزراء رقــم  21025/5/17/31والــذي جــاء
ً
البتــرول األردنيــة يتوجــب عليهــا تحمــل كلفــة اإلســطوانات الهنديــة المرفوضــة مــن قبــل مؤسســة المواصفــات والمقاييــس ،
قامــت شــركة مصفــاة البتــرول بتوجيــه الكتــاب رقــم  1741/7/25/25/2بتاريــخ  14شــباط  2017إلــى معالــي وزيــر الماليــة يفيــد بــأن
قيمــة اإلســطوانات الهنديــة وصافــي التكاليــف التــي تكبدتهــا الشــركة حتــى تاريــخ  31كانــون األول  2016تبلــغ  7.665.784دينــار
وأن صافــي القيمــة البيعيــة لهــذه اإلســطوانات  1.331.250دينــار وبالتالــي تكــون صافــي خســارة الشــركة  6.334.534دينــار وأن
عمليــة تحمــل هــذه الكلفــة للشــركة دفعــة واحــدة ســيؤدي إلــى إنخفــاض الربــح المســتهدف (المضمــون) بقيمــة 5.067.628
دينــار للســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول  2016بهــذه القيمــة ممــا قــد يــؤدي إلــى تبعيــات ســلبية علــى وضــع الشــركة فــي
ـاء عليــه وافقــت رئاســة الــوزراء بموجــب كتابهــا رقــم  14153/14/5/17/31بتاريــخ  28آذار  2017علــى أن تتحمــل
الســوق المالــي ،وبنـ ً
ـداء مــن ســنة 2016
ـ
إبت
ـنوات
ـ
س
ـة
ـ
خمس
ـى
ـ
عل
ـار
ـ
دين
6.334.534
ـة
ـ
والبالغ
ـة
ـ
الهندي
ـطوانات
ـ
اإلس
ـص
ـ
مخص
ـة
الشــركة صافــي كلفـ
ً
بقيمــة  1.266.907دينــار والتــي تــم تخفيضهــا مــن الربــح المســتهدف للشــركة والبالــغ أصـ ً
ا  15مليــون دينــار ،وعليــه فــإن صافــي
الربــح المســتهدف للعاميــن  2016و 2017قــد أصبــح  13.733.093دينارلــكل عــام  ،وتــم إطفــاء مبلــغ  2.533.814دينــار للعاميــن 2016
و  2017فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر المنفصلــة لنشــاط التكريــر وتعبئــة الغــاز و النشــاطات األخــرى حيــث تــم تأجيــل إطفــاء
المبلــغ المتبقــي والبالــغ  3.800.720دينــار ليتــم إطفائــه علــى مــدى  3ســنوات الحقــة  ،قامــت الشــركة خــال العــام  2018باطفــاء
مبلــغ  1،829،004دينــار و تبقــى مبلــغ  3،658،008دينــار تــم اطفــاؤه خــال العاميــن  2019و  ، 2020قامــت الشــركة خــال العــام 2019
باطفــاء كامــل المبلــغ المتبقــي والبالــغ قيمتــه  3،658.008دينــار.
بموجــب قــرار مجلــس اإلدارة رقــم  48المتخــذ فــي جلســته رقــم  2018/4المنعقــده بتاريــخ  28نيســان  ،2018قامــت شــركة
مصفــاة البتــرول األردنيــة بالتبــرع باإلســطوانات الهنديــة المرفوضــة مــن قبــل مؤسســة المواصفــات والمقاييــس باإلضافــة
إلــى صماماتهــا و  1.500صمــام إحتياطــي والحاويــات المخزنــة بهــا إلــى الشــركة العربيــة الدوليــة لإلنشــاءات والمقــاوالت التابعــة
للقــوات المســلحة األردنيــة  /الجيــش العربــي  ،وبنــاء علــى ذلــك أصبحــت الكلفــة الفعليــة لإلســطوانات والصمامــات والحاويــات
المخزنــة بهــا مبلــغ  8.020.825دينــار ،تتطلــب المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة بــأن يتــم اإلعتــراف بكامــل المبلــغ عنــد تكبــده
ودون تأجيلــه  ،إن ســجالت الشــركة تشــير بأنــه فــي حــال تــم تســجيل الخســارة عنــد تكبدهــا خــال العــام  2016لنتــج عنهــا
تخفيــض بالربــح واالربــاح المــدورة بقيمــة  5.067.628دينــار بــدال مــن تخفيضهــا بقيمــة  1.266.907دينــار كمــا فــي  31كانــون االول
 2016ولنتــج عنــه زيــادة فــي الربــح للعــام  2019بقيمــة  3،658،008دينــار.
ان الجدول التالي يوضح الية إحتساب الربح المستهدف للشركة كما في  30نيسان :2018

التكلفة الفعلية لإلسطوانات و الصمامات
تكلفة حاويات التخزين

 30نيسان
2018
دينـــــــــــــــــــــــار
7.665.784
355.041

إجمالي تكلفة اإلسطوانات والصمامات والحاويات

8.020.825

المبالغ التي تم اطفائها في العامين  2016و2017

()2.533.814

صافي المبلغ المتبقي المراد إطفائه على ثالث سنوات

5.487.011

حصة الفترة المنتهية في  30نيسان  2018من المبلغ

()609.668

الربح المستهدف للفترة قبل اإلطفاء

5.000.000

الربح المستهدف للشركة بعد اإلطفاء

4.390.332

قامــت الشــركة بإحتســاب تكلفــة إطفــاء خســارة اإلســطوانات والصمامــات والحاويــات للعاميــن  2019و  2020وقيدهــا فــي قائمــة االربــاح
أو الخســائر الموحــدة للعــام  2019بمبلــغ  3،658،008دينــار وبالتالــي تــم اطفــاء كامــل قيمــة الخســارة البالغــة  8.020.825دينــار .

( )٢٩حصة السهم من الربح للسنة العائد لمساهمي الشركة:
يتــم احتســاب حصــة الســهم مــن الربــح للســنة العائــد لمســاهمي الشــركة بقســمة الربــح للســنة العائــد لمســاهمي الشــركة علــى
المتوســط المرجــح لعــدد األســهم خــال الســنة وبيانــه كمــا يلــي:

الربح للسنة  -مساهمي الشركة  -قائمة (ب)
المتوسط المرجح لعدد األسهم
حصة السهم من الربح للسنة  -االساسي
حصة السهم من الربح للسنة  -المخفض

٢٠١٨
٢٠١٩
دينـــــــــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــــــــار
36.616.235
43.866.972
100.000.000
100.000.000
- /٣٦٦
- /439
- /٣٦٦
- /439

• تم احتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم لحصة السهم من الربح المخفض للسنة العائد لمساهمي الشركة بناء على
عدد األسهم المصرح بها للسنتين المنتهيتين في  31كانون األول  2019و.2018
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2019

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

الشركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

شركة محطة النزهه واالستقالل للزيوت والمحروقات

 31كانــــــــــــــــــــــــــــــون األول 2019
حصة غير
حصة غير
المسيطرين
المسيطرين
نسبة حقوق
من صافي
غير المسيطرين من صافي الربح
الموجودات
(الخسارة)
دينـــــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــــار
%
1.122.473
167.473
40

شركة محطة الكرك المركزية للمحروقات

40

16.453

538.987

شركة محطة روابي القويرة للمحروقات والزيوت

40

77.379

788.006

شركة العون األردنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية للمحروقات

40

()31.032

567.862

شركة محطة الطريق الدائري للمحروقات

40

()10.889

417.809

شركة محطة الوادي األبيض للمحروقات

40

14.991

613.739

الشركة األردنية األلمانية للمحروقات

40

17.301

612.322

شركة المحطة التنموية األولى للمحروقات

40

()40.180

595.806

شركة محطة الكامل للمحروقات و الزيوت

40

141.557

1.283.552

شركة محطة الشراع للمحروقات و الزيوت

5

()107

137.194

شركة محطة القسطل للمحروقات و الزيوت

40

387

444.664

شركة محطة تاج عمون للمحروقات

20

()31.503

1.568.055

321.830

8،690،469

( )٣١إلتزامات قد تطرأ وارتباطات مالية:
(أ) هنالــك التزامــات قــد تطــرأ علــى الشــركة وارتباطــات ماليــة بتاريــخ قائمــة المركــز المالــي الموحدتفاصيلهــا كمــا يلــي:

اعتمادات مستندية وبوالص تحصيل *
كفاالت بنكية
عقود مشاريع قيد اإلنجاز

 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــــون األول
٢٠١٨
٢٠١٩
دينـــــــــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــــــــار
545.692.197
744.150.626
10.960.616

13.063.701

39.459.228

14.685.021

* يشــمل هــذا البنــد علــى إعتمــادات ضمــان ( )Stand by L/Csبمبلــغ  170مليــون دينــار أي مــا يعــادل حوالــي  240مليــون دوالر
أمريكــي لصالــح شــركة أرامكــو الســعودية كمــا فــي  31كانــون األول  2019و .2018
(ب) هنالـــك قضايـــا مقامـــة علــــى الشركـــــة لـــــدى المحاكـــــم للمطالبـــــة بمبالــــغ تقـــــدر بحوالــــي  736الف دينار كما في  31كانون
األول  1.9( 2019مليــون دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  ،)2018علمــا بــان بعــض القضايــا مــن ســنوات ســابقة مقامــة علــى الحكومــة
والشــركة معـــً  ،تــم تقديــر االلتزامــات التــي يمكــن ان تترتــب علــى الشــركة مــن القضايــا القائمــة وتــم اخــذ المخصصــات الالزمــة لها
ضمــن بنــد دائنــون وارصــدة دائنــة اخــرى  ،وبــرأي ادارة الشــركة والمستشــار القانونــي فــإن المخصصــات المأخــوذة كافيــة لمواجهــة
أي التزامــات مســتقبلية.
•تــم بتاريــخ  29تشــرين الثانــي  2012اقامــة قضيــة تحكيــم علــى شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة مــن قبــل المقــاول ائتــاف شــركات
كريســتوفر دي كونســتانتينيدس (س  .أ) وايترمــون (س.أ) وشــركة المجموعــة الهندســية (كــي  .زد  .يــو) المحــدودة  -منفــذ
العطــاء رقــم ( )2006/16والذيــن يطالبــون بمبلــغ  7مليــون دوالر أمريكــي كتعويــض علــى االعمــال المنفــذة بــدل قيــم الفواتيــر
واالعمــال االضافيــة وتعويــض تأخيــر وفوائــد ،بتاريــخ  22أيلــول  2015صــدر قــرار التحكيــم والــذي يتضمــن إلــزام شــركة مصفــاة
البتــرول األردنيــة بدفــع مبلــغ  3.605.014دينــار مــع فائــدة بنســبة  %9مــن تاريــخ  20أيلــول  2015ورد باقــي مطالبــات اإلئتــاف ورد إدعــاء
شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة المقابــل ،وعليــه تــم قيــد مخصــص بمبلــغ  4مليــون دينــار لمواجهــة هــذه القضيــة خــال العــام
 ، 2015صــدر إخطــار التنفيــذ الصــادر عــن دائــرة تنفيــذ عمــان رقــم (/2017/21943ب) بتاريــخ  3كانــون األول  2017بإلــزام شــركة مصفــاة
البتــرول بدفــع مبلــغ  3.605.014دينــار مــع الفوائــد و التــي بلغــت  574.940دينــار وقــد قامــت الشــركة بدفــع كامــل المبلــغ خــال العــام
.2017
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• صــدر خــال العــام  2015حكــم قطعــي مــن محكمــة التمييــز رقــم  2015/1663لصالــح شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة تــم
بموجبــه منــع مجلــس التنظيــم األعلــى وبلديــة الهاشــمية مــن مطالبــة الشــركة بمبلــغ  6.385.064دينــار وذلــك عــن قيمــة
عوائــد التنظيــم لقطعــة ارض تعــود للشــركة .
(ج) بموجــب محضــر إجتماعــات الشــركة مــع وزارة الماليــة المنعقــدة بتواريــخ  8و  9و 16تشــرين الثانــي  2017لغايــة تحديــد
أرصــدة العالقــة الماليــة بيــن شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة و الحكومــة (بإســتثناء شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة
األردنيــة ومصنــع الزيــوت) لألرصــدة كمــا فــي  30أيلــول  2017وتــم اإلتفــاق علــى مــا يلــي:
( )1تأييــد رصيــد حســاب وزارة الماليــة الرئيســي بمبلــغ  195.194.153دينــار ورصيــد حســاب أمانــات ضريبــة المبيعــات العامــة
بمبلــغ  97.388.860دينــار ورصيــد حســاب أمانــات ضريبــة المبيعــات الخاصــة بمبلــغ  937.034دينــار كمــا فــي  30أيلــول 2017
كحــق لشــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة الخــاص بنشــاط التكريــر و الغــاز  ،كمــا إلتزمــت وزارة الماليــة بــكل مــن أرصــدة
مديونيــة القــوات المســلحة وســاح الجــو الملكــي ومديريــة األمــن العــام والمديريــة العامــة لقــوات الــدرك والجهــات األمنيــة
األخــرى والدوائــر الحكوميــة ضمــن الموازنــة ومديونيــة شــركة الكهربــاء الوطنيــة الخاصــة بنشــاط التكريــر والغــاز بمبلــغ
 319.468.856دينــار كمــا فــي  30أيلــول  ، 2017واتفــق الطرفــان علــى ان ال يتــم رصــد أي مخصــص لمديونيــة الملكيــة األردنيــة
والبلديــات والجامعــات الحكوميــة والمؤسســات الحكوميــة المســتقلة ماليــً او اداريــً خــال فتــرة العالقــة شــريطة انــه فــي
حــال عــدم تحصيــل هــذه المبالــغ عــن طريــق القضــاء وتوجــب علــى الشــركة اعــدام أي منهــا فــإن وزارة الماليــة تتعهــد بدفــع
هــذه الذمــم والتكاليــف المترتبــة عليهــا.
( )٢تأييــد أرصــدة أمانــات فروقــات التســعير الفائــض بمبلــغ  43.488.857دينــار وأمانــات إنشــاء خزانات بديلة بمبلــغ 93.500.103
دينــار ورســوم طوابــع ورســوم نشــرة ال IPPبمبلــغ  9.051.757دينــار كمــا فــي  30أيلــول  2017كحــق للحكومة.
( )٣لــم يتــم اإلتفــاق بيــن الطرفيــن علــى قيمــة أمانــات المخــزون اإلســتراتيجي حيــث تطالــب الحكومــة بمبلــغ التقييــم فــي
عــام  2008والبالــغ  156.787.303دينــار بينمــا تعتــرض شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة علــى هــذه القيمــة حيــث أن كميــات
المخــزون هــي كأمانــات لــدى الشــركة و ســيتم ردهــا فــي حــال إنتهــاء العالقــة مــع الحكومــة ككميــات.
()٤لــم يتــم اإلتفــاق بيــن الطرفيــن علــى الجهــة التــي ســتحتفظ برصيــد مخصــص شــطب وإصــاح اإلســطوانات البالــغ
قيمتــه  10مليــون دينــار .
( )5تــم اإلتفــاق بيــن الطرفيــن علــى أن رصيــد مخصــص القضايــا واإللتزامــات األخــرى والبالــغ  6.3مليــون دينــار كمــا فــي 30
أيلــول  2017هــو حــق لشــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة  ،وان أي قضيــة تكســبها الشــركة يحــول المبلــغ المرصــود عليهــا
لصالــح الحكومــة  ،وفــي المقابــل ان أي مصــروف قضائــي يتحقــق علــى الشــركة خــال فتــرة عالقتهــا مــع الحكومــة تتحملــه
الــوزارة باســتثناء المخصــص المرصــود.
( )6تــم اإلتفــاق بيــن الطرفيــن علــى أن رصيــد المخصصــات المختلفــة والبالــغ  234ألــف دينــار كمــا فــي  30أيلــول  2017هــو
حــق لشــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة.
( )7تــم اإلتفــاق بيــن الطرفيــن علــى أن رصيــد مخصــص ضريبــة الدخــل كمــا فــي  30أيلــول  2017هــو حــق للحكومــة ويــورد
إلــى دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات بموعــد إســتحقاقه وفقــا لقانــون ضريبــة الدخــل والمبيعــات.
العماليــة (مخصــص تعويــض إصابــات العمــل  ،مخصــص
( )8تــم اإلتفــاق بيــن الطرفيــن علــى أن أرصــدة المخصصــات ُ
اإلجــازات ،مخصــص تعويــض نهايــة الخدمــة  ،مخصــص نظــام الوفــاة و التعويــض ومكافــأة نهايــة الخدمــة) كمــا فــي 30
أيلــول  2017هــي حــق لشــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة .
( )9لــم يتــم اإلتفــاق بيــن الطرفيــن علــى الجهــة التــي ســتحتفظ برصيــد مخصــص الديــون المشــكوك (مخصــص الخســائر
االئتمانيــة المتوقعــة) فــي تحصيلهــا والبالــغ قيمتــه  10.5مليــون دينــار كمــا فــي  30أيلــول .2017
( )10تــم اإلتفــاق بيــن الطرفيــن علــى أن رصيــد مخصــص التعويــض القانونــي و البالــغ  6.27مليــون دينــار كمــا فــي  30أيلــول
 2017هــو حــق للحكومــة  ،علمــا بأنــه تــم ســداد المبلــغ بالكامــل قبــل نهايــة العــام . 2017
( )١1تــم اإلتفــاق بيــن الطرفيــن علــى أن رصيــد مخصــص غرامــات تأخيــر الســداد و البالــغ  2.74مليــون دينــار كمــا فــي  30أيلــول
 2017هــو حــق للحكومــة  ،علمــا بأنــه تــم ســداد المبلــغ بالكامــل قبــل نهايــة العــام 2017
( )12لــم يتــم اإلتفــاق بيــن الطرفيــن علــى الجهــة التــي ســتحتفظ برصيــد مخصــص المــواد الراكــدة و بطيئــة الحركــة والبالــغ
قيمتــه  19.9مليــون دينــار كمــا فــي  30أيلــول .2017
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•بموجــب قــرار رئاســة الــوزراء رقــم  7633المتخــذ فــي جلســته المنعقــده بتاريــخ  30نيســان  ، 2018تــم تكليــف وزارة الماليــة
بمتابعــة االجــراء بخصــوص إحتســاب قيمــة إيجــار الموجــودات المنقولــة مــن المصفــاة إلــى شــركة تســويق المنتجــات
البتروليــة بالنســبة المعتمــدة لــدى دائــرة األراضــي والمســاحة البالغــة ( )٪8علــى األراضــي والمبانــي البالغــة قيمتهــا 4.9
مليــون دينــار مــن تاريــخ تحويــل تلــك المبانــي وحتــى تاريخــه  ،علمــا بــأن الشــركة تصــر علــى رفــض مــا ورد فــي البنــد اعــاه
 ،حيــث ان الموجــودات التــي تــم نقلهــا هــي ملــك لشــركة مصفــاة البتــرول بموجــب اتفاقيــة تســوية انتهــاء االمتيــاز
والتــي نصــت علــى ان المحطــات هــي ملــك لشــركة مصفــاة البتــرول وان يتــم نقلهــا إلــى شــركة تســويق المنتجــات
البتروليــة التــي تملكهــا شــركة مصفــاة البتــرول  ،كمــا ان للشــركة حــق التصــرف بموجوداتهــا مــن الناحيــة القانونيــة
وفقـ ًا للمــادة  236مــن القانــون المدنــي  ،كمــا ان النقــل بصافــي القيمــة الدفتريــة تــم اســوة بالموجــودات التــي تــم نقلهــا
للشــركات التســويقية االخــرى بصافــي قيمتهــا الدفتريــة وفقـ ًا لالتفاقيــة الموقعــة بيــن الشــركات التســويق الثــاث ووزارة
الطاقــة والثــروة المعدنيــة  ،كمــا ان اتفاقيــة انتهــاء االمتيــاز نصــت بــان ينطبــق علــى شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة
المملوكــة لشــركة مصفــاة البتــرول مــا ينطبــق علــى شــركات التســويق االخــرى ،علمــا أن هنالــك مفاوضــات بيــن الشــركة
و الحكومــة نتــج عنهــا االتفــاق علــى قيــام وزارة الماليــة بالتنســيب إلــى مجلــس الــوزراء اللغــاء هــذا البنــد ومــا زالــت قيــد
االجــراء بالرغــم مــن ان اتفاقيــة تســوية انتهــاء امتيــاز شــركة مصفــاة البتــرول والموقعــة بيــن الحكومــة والشــركة بتاريــخ
 25شــباط  2008نصــت علــى ان يتــم منــح شــركة مصفــاة البتــرول جــزء مــن نشــاط التوزيــع (شــركة مــن شــركات التوزيــع
التــي ســيتم ترخيصهــا بمــا ال يقــل عــن  %25مــن الســوق) وينطبــق عليهــا كافــة الشــروط التــي ســتنطبق علــى شــركات
التوزيــع االخــرى  ،كمــا ان االتفاقيــة نصــت علــى ان تشــمل موجــودات هــذه الشــركة محطــات المحروقــات التــي تملكهــا
مصفــاة البتــرول ونصــت ان للمصفــاة حــق فصــل وتملــك محطــات بيــع المحروقــات المملوكــة للمصفــاة وبيعهــا لشــركات
التوزيــع ونصــت علــى ان تملــك خزانــات ومضخــات المصفــاة هــو حــق للمصفــاة ومــن حقهــا بيعهــا لشــركات التوزيــع
كمــا نصــت علــى تملــك الحكومــة لمنشــات محــددة ضمــن الشــركة (منشــات التخزيــن والتحميــل فــي العقبــة ومنشــات
الشــركة فــي المطــارات األردنيــة وكانــت المصفــاة كشــريك فــي البدايــة ثــم تــم تملكهــا مــن قبــل الحكومــة بالكامــل
بموجــب محضــر اجتمــاع مســتقبل عمــل الشــركة الموقــع فــي شــهر ايلــول  )2012مــع احتفــاظ المصفــاة ببقيــة الممتلــكات
والموجــودات بمــا فــي ذلــك االبقــاء علــى ملكيــة المصفــاة لمرافــق تحميــل وتوزيــع المشــتقات النفطيــة وبمــا ان الشــركة
قامــت بتأســيس شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة والتــي باشــرت اعمالهــا فــي االول مــن شــهر ايــار  2013وقامــت بنقــل
نشــاط التوزيــع لهــذه الشــركة فاصبــح حكمــا نقــل المحطــات ومرافــق انشــطة التوزيــع لهــذه الشــركة.
•بموجــب محضــر اجتمــاع مســتقبل عمــل الشــركة الموقــع فــي  13أيلــول  2012إنتهــت العالقــة الماليــة بيــن شــركة مصفــاة
البتــرول األردنيــة والحكومــة األردنيــة بتاريــخ  30نيســان  2018وصــدر قــرار رئاســة الــوزراء رقــم ( )7633المتخــذ فــي جلســته
المنعقــدة بتاريــخ  30نيســان  2018وتضمــن تمديــد إســتثناء المشــتقات النفطيــة الناتجــة عــن التكريــر فــي شــركة مصفــاة
البتــرول األردنيــة مــن تطبيــق المواصفــات األردنيــة طــوال فتــرة تنفيــذ مشــروع التوســعة الرابــع إعتبــارا مــن أول أيــار 2018
شــريطة اإللتــزام بمراحــل تنفيــذ المشــروع وعلــى أن ال يزيــد إنتــاج مصفــاة البتــرول األردنيــة عــن  %46مــن حاجــة الســوق
المحلــي بالنســبة للمشــتقات النفطيــة غيــر المطابقــة للمواصفــات كمــا تضمــن تكليــف وزارة الماليــة بمتابعــة تنفيــذ
اإلجــراءات بخصــوص النقــاط أدنــاه ورفــع مــا يتــم التوصــل إليــه إلــى مجلــس الــوزراء :
( )1قيــام وزارة الماليــة بإحتســاب المبالــغ المســتحقة لشــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة حتــى تاريــخ  30نيســان  2018وأن يتــم
دفعهــا علــى دفعــات خــال األعــوام  2018و 2019و 2020مــع الفوائــد الناتجــة مــن عمليــة التقســيط وبالنســب التاليــة ( ٪30و
 ٪40و  )٪30وعلــى أن تدفــع قيمــة هــذه المبالــغ بعــد صــدور قانــون الموازنــة العامــة وقبــل نهايــة الربــع الثانــي مــن كل عــام
لنفــس العــام وصــوالً إلــى ســداد كامــل عــام  2020مــع قيــام وزارة الماليــة بتزويــد شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة بكتــاب
يبيــن المبالــغ المســتحقة للمصفــاة بتاريــخ  30نيســان  2018وضمــان دفعهــا مــع الفوائــد بالكلفــة الفعليــة التــي تتحملهــا
ـاء علــى
الشــركة خــال المــدة أعــاه وبالنســب المبينــة أعــاه  ،ونتيجــة لعــدم التــزام الحكومــة بمــا ورد بالقــرار اعــاه وبنـ ً
االتفــاق بيــن الشــركة والحكومــة صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  6399المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  9أيلــول
 2019والــذي تضمــن قيــام الشــركة باقتــراض مبلــغ يعــادل حوالــي  457مليــون دينــار مــن البنــوك لتســديد جــزء مــن رصيــد
المديونيــة المســتحقة لصالــح الشــركة علــى الحكومــة لغايــة تاريــخ  31كانــون االول  2018مقابــل اصــدار تعهــدات مــن قبــل
وزارة الماليــة للبنــوك المحــال عليهــا تتعهــد بموجبهــا بســداد مبلــغ القــروض والفوائــد المســتحقة عليهــا ،وعليــه قامــت
الشــركة خــال النصــف االول مــن شــهر تشــرين االول  2019بســحب مبلــغ يعــادل  455.505.000دينــار مــن البنــوك التــي تمــت
االحالــة عليهــا مــن قبــل وزارة الماليــة ،حيــث قامــت وزارة الماليــة باصــدار تعهــدات لهــذه البنــوك بســداد قيمــة اقســاط
القــروض والفوائــد المســتحقة عليهــا ،وعليــه قامــت الشــركة بتخفيــض قيمــة المبلــغ الــذي تــم ســحبه و البالــغ 455.505.000
دينــار مــن رصيــد الذمــم المســتحقة علــى الجهــات األمنيــة و الــوزارات و الدوائــر والجهــات الحكوميــة ووزارة الماليــة بموجــب
االتفاقيــة الموقعــة بيــن الشــركة و الحكومــة األردنيــة ،علمــا أن الحكومــة األردنيــة قامــت بســداد جميــع األقســاط و الفوائــد
المســتحقة للبنــوك المحــال عليهــا بموعــد اســتحقاقها ،وهــذا بــرأي ادارة الشــركة و المستشــارين القانونييــن للشــركة،
فانــه ال يترتــب علــى الشــركة أيــة التزامــات بخصــوص القــروض و التعهــدات أعــاه (إيضــاح  /9هـــ).
( )2قيــام شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة بمعالجــة الرواســب والمــاء الموجــودة بالخزانــات وإتــاف مــا يلــزم مــن تلــك المــواد،
وعلــى أن يتــم تقييــم المــواد الراكــدة بتاريــخ  30نيســان  2018وإحتســاب كلفــة الرواســب والمــاء وكلــف التخلــص منهــا
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وأن يحــول الفائــض لــوزارة الماليــة  ،ونتيجــة لالتفــاق بيــن الشــركة والحكومــة ورد كتــاب مــن وزارة الماليــة رقــم 28669/18/4
بتاريــخ  29اب  2019والــذي تضمــن موافقــة وزارة الماليــة علــى ان تقــوم الشــركة بتنظيــف خزاناتهــا مــن الرواســب والمــاء مــع
تحمــل الحكومــة لهــذه الكلفــة وان تقــوم الشــركة بشــطب المــواد وقطــع الغيــار واللــوازم التــي انتفــت الحاجــة لهــا وتحويل
الرصيــد الفائــض مــن مخصــص المــواد الراكــدة وبطيئــة الحركــة والرواســب إلــى وزارة الماليــة ،وعليــه قامــت الشــركة باحالــة
عطــاء معالجــة الرواســب وتكليــف لجنــة مختصــة بدراســة المخــزون مــن قطــع الغيــار واللــوازم األخــرى لتحديــد المــواد
واللــوازم التــي انتفــت الحاجــة لهــا تمهيــدا لشــطبها (إيضــاح .)10
( )3قيام شــركة مصفاة البترول األردنية باإلحتفاظ بمبلغ  5مليون دينار كمخصص شــطب وإصالح وإســتبدال إســطوانات
الغــاز وتحويــل مبلــغ  5مليــون دينــار المتبقيــة لحســاب وزارة الماليــة  ،وفــي حــال تجــاوزت القيمــة الفعليــة لشــطب وإصــاح
وإســتبدال اإلســطوانات ذلــك المبلــغ يتــم تحويلــه مــن وزارة الماليــة مــن بنــد أمانــات  ،أمــا إذا كانــت القيمــة الفعليــة أقــل يتــم
تحويــل الفــرق إلــى وزارة الماليــة وعلــى أن تتــم معالجــة هــذا الموضــوع مســتقبال مــن خــال اليــة التســعير ،وبنــاء علــى ذلــك
قامــت الشــركة بتحريــر مبلــغ  5مليــون دينــار خــال الفتــرة المنتهيــة بتاريــخ  30نيســان  2018وعكســها لحســاب وزارة الماليــة
ووافقــت وزارة الماليــة علــى هــذا االجــراء بموجــب كتــاب وزارة الماليــة رقــم  28669/18/4بتاريــخ  29اب ( 2019إيضــاح /18د).
( )4قيــام شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة بحــذف فوائــد إقتــراض شــركة الكهربــاء الوطنيــة البالغــة  79.2مليــون دينــار
وعلــى أن تتــم التســوية بيــن شــركة الكهربــاء الوطنيــة والحكومــة  ،علمــا أن الشــركة قــد قامــت بحــذف هــذه المبالــغ مــن
قائمــة المركــز المالــي الموحــدة بنــاء علــى كتــاب وزارة الماليــة الموجــه إلــى شــركة الكهربــاء الوطنيــة رقــم 33025/73/18
بتاريــخ  25تشــرين الثانــي  2018و المتضمــن قيــام وزارة الماليــة بقيــد مبلــغ الفوائــد كســلفة مســتحقة علــى شــركة
الكهربــاء الوطنيــة لصالــح الحكومــة لــدى وزارة الماليــة حتــى الســداد التــام  ،كمــا وردت موافقــة وزارة الماليــة علــى حــذف
فوائــد اقتــراض شــركة الكهربــاء الوطينــة البالغــة  79.2مليــون دينــار بموجــب كتــاب وزارة الماليــة رقــم  28669/18/4بتاريــخ
 29اب  ،2019و عليــه قامــت الشــركة بحــذف فوائــد إقتــراض شــركة الكهربــاء الوطنيــة مــن ســجالت الشــركة.
( )5تصويــب الوضــع الضريبــي لشــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة نتيجــة إدراج الضريبــة ضمــن نشــرة األســعار ( )IPPبعــد
ســعر بــاب المصفــاة  ،حيــث ان ســعر بــاب المصفــاة ال يشــمل الضرائــب العامــة والخاصــة  ،وإنمــا يتــم إدراج الضرائــب بعــد
ذلــك ويتــم تحصيلهــا مــن الشــركات التســويقية وتوريدهــا لخزينــة الدولــة (إيضــاح /9و).
( )6أن تتحمــل الحكومــة أي ضرائــب أو رســوم حكوميــة أو فروقــات ضريبيــة أثنــاء عالقتهــا مــع الشــركة كــون أن الشــركة
مضمونــة الربــح بعــد الضريبــة خــال تلــك الفتــرة (إيضــاح /9و).
( )7إعفــاء مــادة البنزيــن ( )95التــي تســتخدم لعمليــة الخلــط إلنتــاج مادتــي ( )90و( )95مــن الفروقــات الضريبيــة بيــن
اإلســتيراد والبيــع بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  6953المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  19اذار  2018وتســهيل
اإلجــراءات الالزمــة لتطبيــق قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  13363المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  3كانــون الثانــي 2016
المتضمــن إعفــاء مســتوردات الشــركة التــي يتــم بيعهــا للشــركات التســويقية فــي المملكــة  ،حيــث نــص القــرار علــى
إعفــاء شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة مــن الضريبــة العامــة والخاصــة إعتبــارا مــن أول أيــار  2013للكميــات المباعــة حصــرًا
للشــركات التســويقية فــي المملكــة  ،وحــل جميــع العوالــق مــع دائــرة الجمــارك وإنجــاز جميــع البيانــات الجمركيــة ســواء
أكانــت عوالــق لــدى دائــرة الجمــارك أو لــدى مؤسســة المواصفــات والمقاييــس قبــل إنتهــاء العالقــة مــع الحكومــة  ،علمــا انــه
تــم تشــكيل لجنــة مــن قبــل وزارة الماليــة ووزارة الطاقــة والثــروة المعدنيــة تضــم مندوبيــن مــن دائــرة الجمــارك األردنيــة
ودائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات وشــركة مصفــاة البتــرول  ،وقــد انجــزت هــذه اللجنــة عملهــا وتــم رفــع التقريــر النهائــي
خــال شــهر تشــرين األول  2019إلــى وزارة الماليــة ووزارة الطاقــة والثــروة المعدنيــة ،وعليــه قامــت وزارة الماليــة ووزارة الطاقــة
والثــروة المعدنيــة باعتمــاد الكميــات الــواردة فــي محضــر اللجنــة وعليــه قامــت دائــرة الجمــارك بتنظيــم البيانــات الجمركيــة و
العمــل جــاري علــى انجازهــا ،حيــث تقدمــت الشــركة بطلــب عمــل مقاصــة لــدى وزارة الماليــة بينهــا و بيــن جــزء مــن ذمــة وزارة
الماليــة لمبالــغ البيانــات الجمركيــة غيــر المعفيــة و التــي ال تشــملها القــرارات أعــاه وتمــت مصادقــة دائــرة الجمــارك األردنيــة
علــى طلــب المقاصــة بتاريــخ  16اذار ( 2020إيضــاح /9و).
( )8نقــل المخــزون اإلســتراتيجي المملــوك للحكومــة الــذي تــم تحديــد كميتــه وقيمتــه إلــى الشــركة اللوجســتية وعلــى
أن تتــم تســوية قيمــة هــذا المخــزون الحقــً  ،علمــً أن شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة قــد بــدأت بنقــل كميــات المخــزون
اإلســتراتيجي إلــى الشــركة اللوجســتية األردنيــة خــال شــهر نيســان مــن العــام  2018ومــا زالــت الشــركة تقــوم بنقــل
الكميــات إلــى الشــركة اللوجســتية حســب الكميــات التــي تــم طلبهــا مــن قبــل الشــركة اللوجســتية ووزارة الطاقــة و
الثــروة المعدنيــة و ذلــك حســب امكانيــة التخزيــن لــدى الشــركة اللوجســتية  ،وردت موافقــة وزارة الماليــة علــى هــذا االجــراء
وتــم تســوية قيمــة المخــزون وذلــك بموجــب كتــاب وزارة الماليــة رقــم  28669/18/4بتاريــخ  29اب  2019الــذي تضمــن موافقــة
وزارة الماليــة علــى نقــل المخــزون االســتراتيجي إلــى الشــركة اللوجســتية ككميــات  ،وانــه تــم تســوية األمــور الماليــة الخاصــة
بقيمــة المخــزون االســتراتيجي بشــكل نهائــي (إيضــاح .)34
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( )9إحتفــاظ وزارة الماليــة بمخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا (مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة) وفــي
حــال إعــدام اي ذمــة نشــأت خــال العالقــة مــع الحكومــة فــإن وزارة الماليــة تتعهــد بدفعهــا للمصفــاة  ،ونتيجــة لالتفــاق بيــن
وزارة الماليــة والشــركة وافقــت وزارة الماليــة علــى احتفــاظ الشــركة برصيــد مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا
(مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة)  ،وفــي حــال اســترداد الشــركة الي ذمــة تــم رصدهــا ضمــن المخصــص يتــم قيــد
المبلــغ المرصــود لحســاب وزارة الماليــة وذلــك بموجــب كتــاب وزارة الماليــة رقــم  28669/18/4بتاريــخ  29اب ( 2019إيضــاح/9ي).
( )10تحديــد معــدل العائــد علــى اإلســتثمار لمراكــز تعبئــة الغــاز البترولــي المســال لغايــات إحتســاب مقــدار العمولــة
لهــا بنســبة ( ، )٪12كمــا يحــدد مقــدار العمولــة للفتــرة منــذ أول أيــار  2018ولغايــــــــة  31كانــون األول  2018بمقــدار  43دينــار
للطــن  ،بحيــث تعالــج أي مبالــغ فائضــة أو ناقصــة ناتجــة عــن زيــادة أو إنخفــاض معــدل العائــد علــى اإلســتثمار عــن القيمــة
المســتهدفة فــي إحتســاب مقــدار العمولــة لمراكــز التعبئــة للفتــرة الالحقــة هبوطــً أو صعــودًا  ،وعلــى أن ال يتحقــق مــن
االليــة أعــاه أي زيــادة فــي كلفــة اإلســطوانة علــى المواطنيــن أو دعــم مــن قبــل الخزينــة  /وزارة الماليــة لهــذا النشــاط ،
علمــا ان الشــركة قامــت بتزويــد هيئــة تنظيــم قطــاع الطاقــة بجميــع معلومــات وبيانــات نشــاط الغــاز ليتــم تحديــد مبلــغ
العمولــة للعاميــن  2019و  ،2020وقــد قامــت وزارة الطاقــة و الثــروة المعدنيــة بتعييــن مدقــق حســابات و شــركة دراســات
خارجيــة لتحديــد قيمــة العمولــة للعاميــن  2019و  2020علمــا أن الشــركة قامــت بتزويــد الجهــات التــي تــم تعيينهــا مــن قبــل
وزارة الطاقــة و الثــروة المعدنيــة بجميــع البيانــات المطلوبــة و مــا زالــت قيــد االجــراء (إيضــاح .)28
( )11إحتســاب قيمــة إيجــار الموجــودات المنقولــة مــن المصفــاة إلــى شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة بالنســبة المعتمدة
لــدى دائــرة األراضــي والمســاحة البالغــة ( )٪8علــى األراضــي والمبانــي البالغــة قيمتهــا  4.9مليــون دينــار مــن تاريــخ تحويــل
تلــك المبانــي وحتــى تاريخــه  ،علمــا بــأن الشــركة تصــر علــى رفــض مــا ورد فــي البنــد اعــاه  ،حيــث ان الموجــودات التــي تــم
نقلهــا هــي ملــك لشــركة مصفــاة البتــرول بموجــب اتفاقيــة تســوية انتهــاء االمتيــاز والتــي نصــت علــى ان المحطــات هــي
ملــك لشــركة مصفــاة البتــرول وان يتــم نقلهــا إلــى شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة التــي تملكهــا شــركة مصفــاة
البتــرول  ،كمــا ان للشــركة حــق التصــرف بموجوداتهــا مــن الناحيــة القانونيــة وفقــً للمــادة  236مــن القانــون المدنــي ،
كمــا ان النقــل بصافــي القيمــة الدفتريــة تــم اســوة بالموجــودات التــي تــم نقلهــا للشــركات التســويقية االخــرى بصافــي
قيمتهــا الدفتريــة وفقــً لالتفاقيــة الموقعــة بيــن الشــركات التســويق الثــاث ووزارة الطاقــة والثــروة المعدنيــة  ،كمــا ان
اتفاقيــة انتهــاء االمتيــاز نصــت بــان ينطبــق علــى شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة المملوكــة لشــركة مصفــاة البتــرول
مــا ينطبــق علــى شــركات التســويق االخــرى ،علمــا أن هنالــك مفاوضــات بيــن الشــركة و الحكومــة نتــج عنهــا االتفــاق علــى
قيــام وزارة الماليــة بالتنســيب إلــى مجلــس الــوزراء اللغــاء هــذا البنــد ومــا زالــت قيــد االجــراء (إيضــاح .)31

( )٣٢صندوق الوفاة والتعويض ومكافأة نهاية الخدمة:
إســتنادًا إلــى قرارمجلــس اإلدارة المتعلــق بدمــج صنــدوق الوفــاة والعجــز والتعويــض مــع مكافــأة نهايــة الخدمــة فــي نظــام
واحــد يســمى (نظــام الوفــاة والعجــز والتعويــض ومكافــأة نهايــة الخدمــة)  ،وبموجــب البــاغ العــام رقــم  2012/11الصــادر
عــن شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة بتاريـــخ  3آذار ،2012يحتســب للموظــف عنــد نهايــة الخدمــة مبلــغ  %150مــن إجمالــي
الراتــب الشــهري وحســب آخــر أجــر يتقاضــاه علــى أن ال يزيــد المبلــغ عــن  2.000دينــار عــن كل ســنة خدمــة لمــن تقــل رواتبهــم
االجماليــة عــن  2.000دينــار شــهريًا  ،وفــي حــال تجــاوز الراتــب االجمالــي الشــهري  2.000دينــار  ،يدفــع للموظــف مكافــأة نهايــة
خدمــة بواقــع راتــب شــهر إجمالــي واحــد عــن كل ســنة خدمــة حســب آخــر راتــب تقاضــاه  ،بحيــث يتــم تحديــد المبالــغ الالزمــة
ســنويًا مــن قبــل مجلــس اإلدارة وبمــا يتناســب مــع حجــم هــذا اإللتــزام وبحيــث تتمكــن الشــركة مــن تغطيتــه خــال خمــس
ســنوات ووفقــً للملحــق رقــم ( )5لنظــام الصنــدوق الجديــد المشــار إليــه أعــاه  ،هــذا وال يوجــد عجــز فــي رصيــد المخصــص
الواجــب أخــذه كمــا فــــــي  31كانــون االول . 2019

( )33أرصدة ومعامالت ومع أطراف ذات عالقة:
ان تفاصيل االرصدة والمعامالت مع وزارة المالية هي كما يلي:
 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــــون األول
٢٠١٨
٢٠١٩
دينـــــــــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــــــــار
األرصدة :
211.270.511

247.085.929

وزارة المالية  -أمانات فروقات تسعير المشتقات والفوائض (ايضاح /18أ)

()45.420.322

()50.167.633

وزارة الطاقة والثروة المعدنية  -أمانات إنشاء خزانات بديلة (ايضاح /18ج)

()93.500.103

()93.500.103

وزارة المالية مدين (ايضاح / 9هـ)
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٢٠١٨
٢٠١٩
دينـــــــــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــــــــار
المعامالت :
دعم المشتقات النفطية المقيد على حساب وزارة المالية (ايضاح )24
وزارة المالية  -تسوية األرباح مع الحكومة (ايضاح )28
وزارة المالية  -فائض فرق تسعير المشتقات النفطية (ايضاح )24

30.228.253

74.295.287

-

5.783.760

()4.468.760

()3.391.740

بلغــت الرواتــب والمكافــآت والمنافــع االخــرى لــادارة التنفيذيــة العليــا وأعضــاء مجلــس االدارة مــا مجموعــة  1،457،469دينــار للعــام
 1.417.673( 2019دينــار للعــام )2018

( )٣٤أمانات المخزون االستراتيجي  -وزارة المالية
انتهاء العالقة مع الحكومة
بموجــب قــرار رئاســة الــوزراء رقــم ( )7633المتخــذ فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  30نيســان  2018تــم تكليــف وزارة الماليــة بمتابعــة
تنفيــذ ورفــع مــا يتــم التوصــل اليــه إلــى مجلــس الــوزراء بخصــوص نقــل المخــزون اإلســتراتيجي المملــوك للحكومــة الــذي تــم
تحديــد كميتــه وقيمتــه إلــى الشــركة اللوجســتية األردنيــة وعلــى أن تتــم تســوية قيمــة هــذا المخــزون الحقــً  ،علمــً أن شــركة
مصفــاة البتــرول األردنيــة قــد بــدأت بنقــل كميــات المخــزون اإلســتراتيجي إلــى الشــركة اللوجســتية األردنيــة خــال شــهر نيســان
مــن العــام  2018ومــا زالــت الشــركة تقــوم بنقــل الكميــات إلــى الشــركة اللوجســتية األردنيــة حســب الكميــات التــي تــم طلبهــا مــن
قبــل الشــركة اللوجســتية األردنيــة ووزارة الطاقــة و الثــروة المعدنيــة و ذلــك حســب امكانيــة التخزيــن لــدى الشــركة اللوجســتية
األردنيــة ،وردت موافقــة وزارة الماليــة علــى هــذا االجــراء وتــم تســوية قيمــة المخــزون وذلــك بموجــب كتــاب وزارة الماليــة رقــم
 28669/18/4بتاريــخ  29اب  2019الــذي تضمــن موافقــة وزارة الماليــة علــى نقــل المخــزون االســتراتيجي إلــى الشــركة اللوجســتية
األردنيــة ككميــات  ،وانــه تــم تســوية األمــور الماليــة الخاصــة بقيمــة المخــزون االســتراتيجي بشــكل نهائــي.
يوضح الجدول التالي كمية المخزون كما في  31كانون األول  2019و 2018
 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــــون األول
٢٠١٨
٢٠١٩
كمية  /طن
كمية  /طن
42.926
42.926

نفط خام
غاز مسال

15

1.831

بنزين 90

232

35.494

بنزين 95

17

9.525

أفتور

5.399

20.313

كاز

30.977

30.977

7

12.837

زيت وقود % 3.5

80.168

80.168

اسفلت

4.207

4.207

163.948

238.278

ديزل

تــم نقــل كميــة  74.330طــن مــن المخــزون اإلســتراتيجي إلــى الشــركة اللوجســتية األردنيــة خــال العــام  ٢٠١٩وكمــا هــو موضح فــي الجدول
أعاله.

( )٣٥إدارة المخاطر:
تتبــع الشــركة سياســات ماليــة الدارة المخاطــر المختلفــة ضمــن اســتراتيجية محــددة وتتولــى إدارة الشــركة رقابــة وضبــط المخاطــر
وإجــراء التوزيــع االســتراتيجي األمثــل لــكل مــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة  ،وتشــمل المخاطــر أســعار الفائــدة
والســوق و االئتمــان والعمــات األجنبيــة.
(أ) إدارة مخاطر رأس المال
تقــوم الشــركة بــادارة راســمالها للتأكــد مــن قدرتهــا علــى االســتمرار وتعظيــم العائــد للمســاهمين مــن خــال تحقيــق التــوزان
االمثــل بيــن حقــوق الملكيــة والديــن  ،كمــا انــه لــم يطــرأ اي تغييــر علــى سياســية الشــركة منــذ العــام الماضــي.
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(ب) مخاطر السيولة
تســمى أيضــا بمخاطــر التمويــل  ،وهــي المخاطــر التــي تتمثــل بالصعوبــة التــي ســتواجهها الشــركة فيمــا يتعلــق بتوفيــر
االمــوال الالزمــة للوفــاء بمطلوباتهــا  ،وتقــوم الشــركة بــادارة مخاطــر الســيولة عــن طريــق الحفــاظ علــى إحتياطــات كافيــة والرقابــة
المســتمرة للتدفقــات النقديــة الفعليــة والمتوقعــة وموائمــة اســتحقاقات الموجــودات الماليــة مــع المطلوبــات الماليــة.
(ج) مخاطر اإلئتمان
مخاطــر اإلئتمــان تتعلــق بمخاطــر إخفــاق الطــرف اآلخــر بالوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة ممــا يســبب خســائر للشــركة ،هــذا وتتبــع
الشــركة سياســة التعامــل مــع أطــراف مؤهلــة إئتمانيــً  ،وذلــك مــن أجــل تخفيــف خطــر الخســائر الماليــة الناجمــة عــن عــدم الوفــاء
باإللتزامــات.
كمــا أن موجــودات الشــركة الماليــة والتــي تتكــون بشــكل أساســي مــن المدينــون وأرصــدة مدينــة أخـــــرى  ،والموجــودات الماليــة
بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل الشــامل والنقــد ال تمثــل تركــز هــام لمخاطــر اإلئتمــان كمــا أن المدينــون منتشــرين
بشــكل واســع بيــن تصنيفــات العمــاء ومناطقهــم الجغرافيــة كمــا ويتــم المحافظــة علــى رقابــة إئتمانيــة صارمــة بحيــث يتــم
مراقبــة حــدود اإلئتمــان لــكل عميــل علــى حــدا بشــكل مســتمر وأخــذ مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لــه.
إن جميع إستثمارات الشركة في األسهم مصنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل.
• إن خطر اإلستثمار باألسهم متعلق بالتغير في قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار إغالق تلك األسهم .
• إن تغير نسبة مؤشر السوق المالي للموجودات المالية المتداولة كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة بنسبة %5
زيادة و/أو  %5نقصان  ،و فيما يلي اثر التغير على حقوق الملكية للشركة:

 %5زيادة
( %5نقصان)

٢٠١٩
دينـــــــــــــــــــــــار
114.732

٢٠١٨
دينـــــــــــــــــار
100.368

()114.732

()100.368

(د) مخاطر السوق
المخاطــر الســوقية هــي عبــارة عــن الخســائر بالقيمــة الناتجــة عــن التغيــر فــي أســعار الســوق كالتغيــر فــي أســعار الفوائــد و
أســعار الصــرف األجنبــي و أســعار أدوات الملكيــة وبالتالــي تغيــر القيمــة العادلــة للتدفقــات النقديــة لــأدوات الماليــة داخــل وخــارج
قائمــة المركــز المالــي الموحــدة.
 - 1مخاطر العمالت
ان العمليــات الرئيســية للشــركة هــي بالدينــار األردنــي و الــدوالر األمريكــي  ،وفيمــا يلــي القيــم الدفتريــة للموجــودات الماليــة
والمطلوبــات الماليــة بالعمــات االجنبيــة للشــركة كمــا فــي  31كانــون األول :

موجودات  -دوالر أمريكي

٢٠١٩
دينـــــــــــــــــــــــار
666.140

٢٠١٨
دينــــــــــــــــار
512.317

مطلوبات  -دوالر أمريكي

434.330.947

550.244.115

يتعلــق خطــر العملــة بالتغيــرات فــي اســعار العملــة التــي تنطبــق علــى التســديدات بالعملــة االجنبيــة  .وكــون الدينــار االردنــي
(العملــة الرئيســية للشــركة) مرتبــط بالــدوالر االمريكــي  ،فــان ادارة الشــركة تعتقــد بــان خطــر العملــة االجنبيــة غيــر مــادي.
 - 2مخاطر سعر الفائدة
مخاطر سعر الفائدة هي المخاطر المتعلقة بالتغير بقيمة األداه المالية نتيجة للتغيرات بمعدالت الفائدة السوقية.
تقــوم الشــركة بــإدارة تعرضهــا لمخاطــر ســعر الفائــدة بشــكل مســتمر  ،ويتــم تقييــم الخيــارات المختلفــة مثــل إعــادة التمويــل
وتجديــد المراكــز الماليــة والتمويــل البديــل.
هــذا ويتــم تحديــد تحاليــل الحساســية أدنــاه وفقــً للتعــرض ألســعار الفائــدة المتعلقــة بالبنــوك الدائنــة بتاريــخ القوائــم الماليــة
الموحــدة كمــا أعــد التحليــل علــى فــرض أن مبلــغ اإللتــزام القائــم بتاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة كان قائمــً طــوال العــام ،ويتــم
إســتخدام زيــادة أو نقــص بمقــدار نصــف نقطــة مئويــة ( )%0/5والتــي تمثــل تقييــم إدارة الشــركة للتغيــر المحتمــل والمقبــول
بمعــدالت الفائــدة الســوقية.
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٢٠١٨
٢٠١٩
دينـــــــــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــــــــار
3.854.725
2.360.210

 %٠/٥زيادة

()2.360.210

( %٠/٥نقصان)

()3.854.725

( )٣٦التوزيع القطاعي والجغرافي:
معلومات عن قطاعات االعمال:
يتم تنظيم الشركة الغراض ادارية من خالل أربعة قطاعات أعمال رئيسية  ،وهي كاالتي:
أ) التكريــر :يقــوم هــذا القطــاع بفصــل وتحويــل مكونــات الزيــت الخــام المســتورد إلــى مجموعــة مــن المشــتقات النفطيــة
المختلفــة  ،ويعتمــد فــي معظــم عملياتــه علــى ترخيــص مــن شــركة الـــ  UOPاألمريكيــة.
ب) التوزيــع :يشــكل التوزيــع حلقــة الوصــل بيــن نشــاطي االنتــاج والتكريــر داخــل الشــركة مــن جهــة  ،وبيــن كافــة العمــاء
فــي مناطــق المملكــة المختلفــة مــن جهــة أخــرى  ،فهــو المســؤول عــن تلبيــة كافــة طلبــات العمــاء مــن منتجــات الشــركة مــن
المشــتقات النفطيــة والغــاز .
ج) صناعــة الزيــوت المعدنيــة :يشــمل هــذا القطــاع تصنيــع وانتــاج وتعبئــة العديــد مــن انــواع الزيــوت المعدنيــة المطلوبــة
فــي األســواق المحليــة والخارجيــة
د) صناعـــة وتعبئــة الغــاز المســال :يشــمل هــذا القطــاع انتــاج وتعبئــة الغــاز المســال وتصنيــع وإصــاح وصيانــة إســطوانات
الغــاز وتعبئتهــا فــي ثــاث محطــات تابعــة للشــركة.
إن جميع موجودات ومطلوبات وعمليات الشركة هي داخل المملكة األردنية الهاشمية.
وفيما يلي معلومات عن اعمال الشركة موزعة حسب االنشطة:

ربح السنة قبل الضريبة

 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول ٢٠١٩
تسويق وبيع
نشاط التكريـر
صناعة الزيـوت
المجموع
اخرى
المنتجات
وتعبئة
المعدنيـــــــــة
البترولية
إسطوانات الغاز
دينـار
دينـار
دينـار
دينـار
دينـار
52،141،075
84،668
27،096،969
9،000،707
15،958،731

اجمالي موجودات القطاع

882.145.381

28.400.505

375،980،518

4.667.345

1،291،193،749

اجمالي مطلوبات القطاع

750.266.018

19.298.194

274.479.410

251.013

1،044،294،635

ربح السنة قبل الضريبة

 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول ٢٠١٨
تسويق وبيع
نشاط التكريـر
صناعة الزيـوت
المجموع
اخرى
المنتجات
وتعبئة
المعدنيـــــــــة
البترولية
إسطوانات الغاز
دينـار
دينـار
دينـار
دينـار
دينـار
42.692.896
84.881
14.177.053
9.475.869
18.955.093

اجمالي موجودات القطاع

1.157.583.484

28.770.155

249.303.607

4.564.353

1.440.221.599

اجمالي مطلوبات القطاع

1.031.668.481

19.504.033

158.907.193

232.691

1.210.312.398

( )٣٧الخطة المستقبلية:
بعــد أن تــم إنجــاز مراحــل هامــة تخــص مشــروع التوســعة الرابــع للمصفــاة مثــل الدراســة األوليــة للجــدوى االقتصاديــة  ،واختيــار
تركيبــة منشــآت التوســعة  ،واختيــار التكنولوجيــا الخاصــة بهــذا المشــروع  ،واســتكمال التصاميــم األساســية للمشــروع  ،وقيــام
شــركة  Tecnicas Reunidasاإلســبانية باالنتهــاء مــن التصاميــم الهندســية التفصيليــة األوليــة للمشــروع  FEEDبدايــة شــهر
تمــوز مــن عــام  ، 2019فقــد تــم اختيــار بنــك ســتاندرد تشــارترد كمستشــار مالــي للمشــروع ليتولــى أمــر اســتكمال متطلبــات
التمويــل والمباحثــات مــع الجهــات التــي تبــدي اهتمامــً بتمويــل هــذا المشــروع  ،كمــا قامــت الشــركة بالتعاقــد مــع مستشــار
قانونــي عالمــي وكذلــك التعاقــد مــع شــركة  Technipإلدارة المشــروع بمــا يتضمــن إعــداد شــروط تأهيــل متعهــدي التنفيــذ
وتقييــم عروضهــم واختيــار األنســب منهــم وكذلــك اإلشــراف علــى تنفيــذ المشــروع .
تــم الترتيــب مــع عــدد مــن البنــوك األردنيــة لتوفيــر التمويــل الــازم لســداد حوالــي ( )455مليــون دينــار مــن الديــون المســتحقة
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للشــركة علــى الحكومــة بحيــث تقــوم الحكومــة بتســديد األقســاط والفوائــد المســتحقة علــى هــذا المبلــغ وقــد قامــت الشــركة
خــال شــهر تشــرين األول  2019بســحب هــذه المبالــغ مــن البنــوك  ،كمــا تــم تحقيــق تقــدم ملحــوظ علــى صعيــد العالقــة بيــن
الحكومــة والشــركة حيــث تــم إنهــاء معظــم األمــور العالقــة بهــذا الخصــوص ،وتتواصــل االجتماعــات بيــن مندوبيــن عــن الشــركة
ومندوبيــن عــن الحكومــة لالتفــاق علــى مــا تبقــى مــن األمــور المرتبطــة بالعالقــة الماليــة بينهمــا وذلــك علــى أثــر انتهــاء العالقــة
الماليــة بيــن الحكومــة والشــركة اعتبــارًا مــن تاريــخ اول ايــار  2018وبعــد صــدور قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  7633بتأجيــل تطبيــق
مواصفــة المشــتقات النفطيــة إلــى حيــن االنتهــاء مــن تنفيــذ مشــروع التوســعة الرابــع شــريطة االلتــزام بخطــة محــددة للتنفيــذ.
وعلــى صعيــد نشــاط التكريــر بــدأت المصفــاة اعتبــارًا مــن شــهر أيلــول الماضــي باســتالم النفــط الخــام العراقــي لتكريــره وذلــك
بموجــب اتفاقيــة بيــن الحكومتيــن األردنيــة والعراقيــة لتزويــد المملكــة بكميــة ( )10.000برميــل مــن نفــط كركــوك يوميــً وقــد تــم
اســتالم وتكريــر مــا يزيــد عــن ( )1.1مليــون برميــل حتــى نهايــة العــام.
أمــا فيمــا يخــص نشــاط الغــاز المســال فقــد تــم فــي شــهر تشــرين ثانــي الماضــي تشــغيل الوحــدة الجديــدة لتعبئــة الغــاز المســال
والتــي تصــل طاقتهــا إلــى ( )3،600أســطوانة فــي الســاعة فــي محطــة غــاز عمــان ممــا يمكــن الشــركة مــن مواجهــة الطلــب المرتفــع
علــى الغــاز خــال أشــهر الشــتاء.
تواصــل شــركة تســويق المنتجــات البتروليــة األردنيــة نشــاطها فيمــا يتعلــق بإنشــاء محطــات وقــود جديــدة فــي مختلــف مناطــق
المملكــة وتــم افتتــاح المحطــات التاليــة منــذ بدايــة العــام الحالــي تحــت ادارة شــركة جوبتــرول:
محطــة تــاج عمــون شــارع االســتقالل  ،ومحطــة الرضــوان اربــد طريــق حكمــا  ،ومحطــة العيطــان المفــرق  ،ومحطــة اليــادودة شــارع
مأدبــا  ،ومحطــة عويــس طريــق البحــر الميــت  ،ومحطــة العبــدالت طريــق الســلط  ،ومحطــة الحنيطــي منطقــة ابــو علنــدا  ،ومحطــة
الضمــان االجتماعــي شــارع الجامعــة األردنيــة  ،ومحطــة عبــدون الثانيــة كــردور عبــدون.
وتم افتتاح المحطات التالية منذ بداية العام تحت ادارة شركة هيدرون للطاقة :
محطــة أبــو كشــك فــي االغــوار ،ومحطــة الغويــري طريــق الزرقــاء جــرش  ،ومحطــة ســطح معــان  ،ومحطــة الســقا شــارع الحريــة ،
ومحطــة الســوق المركــزي  ،ومحطــة الفحيــص  -حتــر ،ومحطــة الحــزام طريــق الحــزام  ،ومحطــة الخرابشــة الحرميــن  -المدينــة
الرياضيــة ،ومحطــة ابــو عاقولــة رويشــد ومحطــة البقعــة -الزعبــي.
علــى الرغــم مــن الظــروف االســتثنائية التــي شــهدها االقتصــاد العالمــي والمملكــة األردنيــة الهاشــمية بســبب فيــروس Covid-19
منــذ بدايــة عــام  2020اال ان شــركة جوبتــرول تواصــل االســتمرار فــي التوســع بافتتــاح محطــات جديــدة وســيتم حتــى نهايــة عــام
 2020افتتــاح محطــة التنمويــة الثانيــة مقابــل وزارة الخارجيــة  ،ومحطــة اللــوزي الجبيهــة ،ومحطــة بــرج الحيــاة القويــرة  ،ومحطــة
الطريــق الخلفــي العقبــة  ،ومحطــة الســقا شــارع الـــ ، 100ومحطــة قاســم الدبــس منطقــة ســحاب.
وكمــا تــم تطويــر نظــام اتمتــة المحطــات ونظــام البطاقــات االلكترونيــة بحيــث اضــاف ميــزة تفعيــل خدمــة الرقــم الســري للبطاقــة
والتحكــم بمصــروف المركبــة واســتهالكها للوقــود حســب المســافة المقطوعــة بالكيلومتــرات حســب عــداد المركبــة او مــن خــال
ربــط المركبــة علــى انظمــة تتبــع المركبــات  GPSباإلضافــة لتطويــر نظــام التعبئــة  RFIDوالتحكــم الكترونيــا بتغييــر االســعار
لكافــة المحطــات المملوكــة والمــدارة مــن غرفــة الســيطرة والتحكــم.
وتــم تفعيــل نظــام المــوارد البشــرية الخدمــة الذاتيــة بحيــث أصبحــت جميــع اســتعالمات وطلبــات الموظفيــن مــن خــال التطبيقــات
الذكيــة الكترونيــا وتفعيــل نظــام الدعــم الفنــي االلكترونــي لدوائــر الشــركة الداخليــة .
ومــن المخطــط لــه خــال العــام  2020ان يتــم تفعيــل التطبيقــات الذكيــة عــن طريــق االنظمة الذكيــة لطلبات المحروقات وتســليمها
فــي المحطــات بطريقــة اليــه وتفعيــل التطبيقــات الذكيــة لتنظيــم الدعــم الفنــي للعمــاء فــي محطاتهــم والدفــع االلكترونــي
لكافــة الخدمــات المقدمــة مــن قبــل الشــركة عــن طريــق اي فواتيركــم باإلضافــة إلــى اســتكمال اتمتــة المخــزون وانظمــة البيــع
االلكترونــي فــي كافــة المحطــات المــدارة والمــزودة.
وستســتمر الشــركة باســتقطاب عمــاء الطيــران لتزويــد شــركات الطيــران بمــادة وقــود الطائــرات مــن خــال مطــار الملكــة عليــاء
ومطــار الملــك الحســين  -العقبــة ومطــار عمــان المدنــي باإلضافــة إلــى االســتمرار بالتوســع بمحطــات جديــدة يتــم انشــاؤها مــن
قبــل أصحابهــا لتوقيــع عقــود تزويــد مــع الشــركة ومواصلــة اســتراتيجية زيــادة اعــداد المحطــات المملوكــة للغيــر بحيــث تــدار مــن
قبــل شــركة جوبتــرول او شــركة هيــدرون.
فيمــا يخــص نشــاط الزيــوت المعدنيــة أجــرت الشــركة تغييــرات علــى العبــوات المســتخدمة لتعبئــة منتجاتهــا من الزيــوت المعدنية
وذلــك فــي خطــوة تهــدف إلــى الحــد مــن تقليــد منتجــات زيــوت جوبترول.
ويجــري العمــل علــى إنتــاج زيــوت جديــدة تواكــب التطــور فــي الســوق المحلــي والخارجــي  ،كمــا بــدأ التوســع فــي اســتخدام زيــوت
أســاس مــن المجموعــة الثانيــة والثالثــة لرفــع جــودة المنتجــات والمســاعدة فــي خفــض كلــف االنتــاج.
كما يجري العمل على شراء وتركيب خطوط إنتاج ومعدات خلط جديدة لتحديث معدات المصنع وتحسين القدرة اإلنتاجية.
وفــي ضــوء تدنــى اســتهالك الزيــوت المعدنيــة فــي المملكــة والمنافســة الحــادة مــن العديــد مــن المصنعيــن المحلييــن واالصنــاف
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رخيصــة الســعر ومتدنيــة النوعيــة التــي يزخــر بهــا الســوق المحلــي تســتمر الجهــود لخفــض الكلــف ولتســويق منتجــات الشــركة
مــن مختلــف أنــواع الزيــوت وذلــك داخــل المملكــة وخارجهــا معتمديــن فــي ذلــك علــى الجــودة العاليــة لمنتجاتنــا حيــث يتــم
التصديــر إلــى العــراق وتشــاد وغيرهــا  ،كمــا ســيتم التركيــز علــى أســواق جديــدة مثــل فلســطين وجورجيــا التــي بــدأ التصديــر
إليهمــا بشــكل أولــي.
( )38مستويات القيمة العادلة:
(أ) الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة للشــركة والمحــددة بالقيمــة العادلــة بشــكل مســتمر :ان بعــض الموجــودات
الماليــة والمطلوبــات الماليــة للشــركة مقيمــة بالقيمــة العادلــة فــي نهايــة كل ســنة ماليــة ،والجــدول التالــي يوضــح معلومــات حــول
كيفيــة تحديــد القيمــة العادلــة لهــذه الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة (طــرق التقييــم والمدخــات المســتخدمة):
القيمــــــــــــــــــــــــة
العادلـــــــــــــــــــــــة
 31كانـــــــــــــون األول

الموجودات المالية

2019

٢٠١٨

دينـار

دينـار

مستوى
القيمــة
العادلة

طــــــريــقـــة
التـــقيـيـــم مدخالت هامة
والمدخـــالت غير ملمـوسـة
المستخدمة

العالقة بين
المدخالت الهامة
غيــر الملمـوســة
والقيمة العادلة

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

2.294.639

2.007.369

مجموع الموجودات المالية
بالقيمة العادلة

2.294.639

2.007.369

المستوى االول

االسعار المعلنة
في االسواق
المالية

ال ينطبق

ال ينطبق

				
لم تكن هنالك أي تحويالت بين المستوى االول والمستوى الثاني خالل السنة المالية.
(ب) الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة للشــركة وغيــر المحــددة بالقيمــة العادلــة بشــكل مســتمر :نعتقــد ان القيمــة
الدفتريــة للموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة الظاهــرة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للشــركة تقــارب قيمتهــا العادلــة ،حيــث
تــم تقييــم االســتثمارات العقاريــة فــي الشــركات التابعــة والمحطــات عنــد عمليــة الشــراء.
( )39االحداث الالحقة:
(أ) بتاريــخ  11اذار  2020قامــت منظمــة الصحــة العالميــة بتصنيــف فيــروس  Covid-19كجائحــة  ،والــذي أثــر ســلبا علــى العــرض
والطلــب فــي األســواق العالميـــة وادى إلــى انخفــاض أســعار النفــط الخــام والمشــتقات النفطيـــــة الجاهــزة  ،كمــا ادى إلــى تغييــر فــي
الســلوك االجتماعــي نتيجــة الحجــر الصحــي الــذي تــم تطبيقــه مــن قبــل الحكومــات  ،انــه مــن غيــر المؤكــد اســتمرار تأثيــر فيــروس
 Covid-19علــى األســواق العالميــة و أســعار النفــط الخــام والمشــتقات النفطيــة الجاهــزة و مــدى تأثيــره علــى العمليــات الخاصــة
بالمجموعــة  ،و بنــاء علــى ذلــك ال تعتقــد المجموعــة انــه مــن العملــي احتســاب التقديــرات الكميــة لالثــار المحتملــة لهــذه الجائحــة
فــي الوقــت الحالــي.
(ب) انخفضــت أســعار النفــط الخــام والمشــتقات النفطيــة الجاهــزة عالميــً وذلــك الرتفــاع العــرض وانخفــاض الطلــب الناتــج عن عدم
وصــول الــدول المنتجــة للنفــط الخــام ضمــن مــا يعــرف بمجموعــة  OPEC+فــي شــهر آذار  2020إلتفــاق بخصــوص خفــض اإلنتــاج ،أنــه
مــن غيــر المؤكــد اســتمرار عــدم التوصــل إلتفــاق بيــن أعضــاء مجموعــة  OPEC+وبالتالــي فإنــه مــن غيــر المؤكــد اســتمرار انخفــاض
أســعار النفــط الخــام والمشــتقات النفطيــة الجاهــزة ومــدى تأثيــر هــذا االنخفــاض علــى المجموعــة  ،وعليــه ال تعتقــد المجموعــة
أنــه مــن العملــي احتســاب التقديــرات الكميــة لآلثــار المحتملــة النخفــاض أســعار النفــط الخــام والمشــتقات النفطيــة الجاهــزة فــي
الوقــت الحالــي.
(ج) أربــاح مقتــرح توزيعهــا :قــرر مجلــس إدارة الشــركة فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ  14آيــار  2020التوصيــة للهئيــة العامــة
للمســاهمين بتوزيــع اربــاح نقديــة بنســبة  %15مــن رأســمال الشــركة المدفــوع.
(د) االحتياطــات :قــرر مجلــس إدارة الشــركة فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ  14آيــار  2020التوصيــة للهيئــة العامــة للمســاهين
بتخصيــص مبلــغ  10.428.215دينــار لحســاب االحتياطــي االختيــاري وتخصيــص مبلــغ  10.428.215دينــار لحســاب احتياطــي مشــروع
التوســعة الرابــع واقتطــاع مــا نســبته  %10لحســاب احتياطــي إجبــاري مــن األربــاح الســنوية الصافيــة الخــاص بنشــاط شــركة تســويق
المنتجــات البتروليــة األردنيــة واالســتمرار بوقــف اقتطــاع مــا نســبته  %10كاحتياطــي اجبــاري مــن االربــاح الســنوية الصافيــة لباقــي
أنشــطة الشــركة٠
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