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الطاقة رؤيتنا جمال  يف  الأن�شطة  ومتنوعة  رائدة  �شركة  نكون  اأن 
باأدائها  ، متميزة  باحليوية  ناب�شة  الإقليمي،   امل�شتوى  على 

التناف�شي وجودة منتجاتها وخدماتها.

مع  ال�شركة  منتجات  م��ن  املجتمع  احتياجات  تلبية   <
مرافق  كل  يف  العامة  وال�شالمة  البيئة  على  املحافظة 

عملها.

املتطورة  التقنية  واعتماد  امل�شتمر  الإبداع  الرتكيز على   <
لرفع كفاءة الإنتاج وتعظيم الربحية.

عن  ن�شاطاتها  وتنويع  ال�شركة  عمليات  نطاق  تو�شعة   <
طريق عقد اتفاقيات �شراكة مع اأطراف معروفة لزيادة 

القدرة الت�شويقية ملنتجاتها اإقليميًا.

ال�شعي ل�شقل القدرات العلمية والفنية ملوظفي ال�شركة   <
واإتاحة فر�س التدريب املتخ�ش�س لهم  وتوفري احلوافز 

واملكافاآت من اجل اإجناز الأف�شل.

تنمية ا�شتثمارات امل�شاهمني.  <

مهمتنا
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رئي�س املجل�س:

ال�شيد وليد مثقال ع�شفور

 نائب رئي�س املجل�س:

        املهند�س عمر اأ�شرف الكردي

الأع�صاء:

املهند�س عبد الرحيم فتحي البقاعي

ممثل �شندوق التقاعد لأع�شاء نقابة املهند�شني املهند�س وائل اأكرم ال�شقا

ممثل البنك الإ�شالمي للتنمية/ جدة الدكتور جمال حممد �شالح

ممثل �شركة ال�شماحة العقارية ال�شيد حممد ماجد عالن

لغاية تاريخ 2014/2/23 الأ�شتاذ حممد عيد بندقجي

الدكتور نبيه احمد �شالمة

املهند�س �شليمان عبد الرزاق الداوود

ممثل املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الإجتماعي ال�شيد حممد عدنان املا�شي

لغاية تاريخ 2013/8/21 الدكتور حممد حممود ذنيبات

ال�سيد ب�سام ر�ساد �سنقرط

ممثل املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الجتماعي الدكتور ه�شام �شالح غرايبه

الرئي�س التنفيذي لل�صركة:

املهند�س عبد الكرمي ح�شني عالوين

مدققو احل�صابات:

�شركة ديلويت اآند تو�س – ال�شرق الأو�شط / الأردن

*   مت تعيني املهندس عالء عارف البطاينة عضواً في مجلس اإلدارة  اعتباراً من 2014/4/9.
*   مت تعيني غرفة صناعة عمان وميثلها السيد عدنان غيث عضواً في مجلس اإلدارة اعتباراً من 2014/4/9.
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مبنى اإلدارة العامة - عمان
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ح�سرات امل�ساهمني الكرام ،،،
ي�شرين  با�شمي وا�شم زمالئي اع�شاء جمل�س الدارة اأن اأرحب بكم اأجمل ترحيب واأن اأتوجه اليكم جميعًا 
بال�شكر على تف�شلكم بح�شور اجتماع الهيئة العامة العادي، وي�شرفني اأن اتقدم اليكم بالتقرير ال�شنوي 
الثامن واخلم�شني ل�شركة م�شفاة البرتول الردنية مت�شمنًا الإجنازات التي حققتها ال�شركة خالل عام 
2013، والقوائم املالية املوحدة املدققة لل�شنة املالية املنتهية يف 2013/12/31 وخطة ال�شركة امل�شتقبلية. 

لقد مرت ال�شركة خالل عام 2013 بظروف �شعبة خارجة عن اإرادتها نتيجة عدم انتظام التدفق النقدي 
لديها والناجم عن عدم التزام كبار عمالء ال�شركة من ت�شديد املديونية املرتتبة عليهم ل�شالح ال�شركة 
ي�شاف اإلى ذلك زيادة الأعباء  املالية  ل�شترياد مادتي الديزل وزيت الوقود التي زادت كنتيجة حتمية 
لنقطاع الغاز امل�شري امل�شتخدم يف توليد الكهرباء والذي اأدى اإلى تفاقم اأزمة ال�شيولة التي كانت تدار 
ب�شكل يومي  وكان ي�شتعان يف معاجلتها باجلهاز امل�شريف الأردين الذي مكن ال�شركة من �شد العجز يف 
الأموال  الالزمة لال�شترياد. ورغم ذلك ا�شتطاعت ال�شركة من خالل اجلهود املميزة لأجهزتها الفنية 
ومن  اخلام  النفط  من  اململكة  احتياجات  تاأمني  من  متكنت  حيث  الظروف  هذه  جتاوز  من  والإداري��ة 

امل�شتقات النفطية يف الأوقات املنا�شبة دون  اأي انقطاع.  

ح�سرات امل�ساهمني الكرام ،،،
بن�شبة  ارتفعت  ال�شركة  مبيعات  قيمة  باأن  نالحظ   ،  2013 لعام  لل�شركة   املالية  البيانات  با�شتعرا�س 
)6.5%( حيث بلغت حوايل )4.312( مليار دينار مقابل مبلغ )4.048( مليار دينار لعام 2012 رغم 
انخفا�س الكميات املباعة بن�شبة )3.5%( وذلك ب�شبب ارتفاع الأ�شعار املحلية لبيع امل�شتقات النفطية 
مقارنة بالعام 2012. وقد حققت ال�شركة ربحًا �شافيًا قبل ال�شريبة مقداره حوايل )32.1( مليون دينار 
لعام 2013 مقابل )25.8( مليون دينار لعام 2012، اأي بن�شبة  زيادة بلغت )24.5%( وتعود الزيادة  يف 
الأرباح   اإلى ارتفاع اأرباح  م�شنع الزيوت مببلغ)2.5( مليون دينار واإ�شافة اأرباح �شركة ت�شويق املنتجات 

البرتولية التي بلغت )4.5(  مليون دينار.

اإلى ) 1.766( مليار دينار مق�ابل)1.535( مليار  ال�شركة  اإجمايل موجودات  ارتفع   من جهة اخرى 
دينار لعام 2012 ويعود ذلك اإلى ارتفاع الذمم املدينة بحوال��ي )296( مليون دينار وارتفاع املوجودات 
املنتجات  ت�شويق  اإن�شاء �شركة  املبلغ  ميثل ر�شوم رخ�شة  امللمو�شة مببلغ )28( مليون دينار وهذا  غري 
البرتولية اململوكة  بالكامل لل�شركة  الذي مت قيده حل�شاب وزارة الطاقة والرثوة املعدنية والبالغ )30( 
مليون دينار واخ�شاعه لالإطفاء بن�شبة )10%( اعتبارًا من 2013/5/1  مبوجب قرار �شادر عن جمل�س 
الإدارة وبذلك فقد تر�شد منها مبلغ )28( مليون دينار ظهرت �شمن املوجودات حتت بند موجودات 
دينار،  مليون  بحوايل )9(  ارتفعت  قد  الإجناز  قيد  امل�شاريع  قيمة  اأن  ذلك  اإلى  ي�شاف  ملمو�شة.  غري 

كلمــة رئيــ�س جملـ�س االدارة  

�
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كما ارتفعت قيمة املوجودات الثابتة مببلغ )1.4( مليون دينار بينما انخف�شت موجودات الزيت اخلام 
وامل�شتقات اجلاهزة بحوايل )118( مليون دينار. 

ح�سرات امل�ساهمني الكرام ،،،
امل�شفاة مببلغ )15(  ربح  ال�شركة وحتديد  م�شتقبل عمل  مع احلكومة حول  الذي مت  التفاق  �شوء  يف 
اململوكة  البرتولية  املنتجات  ت�شويق  و�شركة  والغاز  الزيوت  لن�شاطات  �شامل  غري  �شنويًا  دينار  مليون 
بتاريخ 2012/11/8  املنعقد  العادي  اجتماعها غري  العامة يف  الهيئة  على  والذي مت عر�شه  للم�شفاة 
حيث متت املوافقة عليه وعلى اثر هذا التفاق دخلت ال�شركة يف مرحلة جديدة من تاريخها بعد تطبيق 
احلكومة  ل�شرتاتيجيتها اخلا�شة بالطاقة اعتبارًا من �شهر ايار 2013 والتي ترتب عليها دخول �شركتني 
البرتولية  املنتجات  ت�شويق  �شركة  جانب  اإلى  النفطية  امل�شتقات  ت�شويق  جمال  يف  مناف�شتني  جديدتني 
الأردنية التابعة للم�شفاة والتي قامت امل�شفاة  بتاأ�شي�شها لتتولى مهمة ت�شويق وبيع املنتجات النفطية 
وقد نتج عن ذلك  توقيع اتفاقيات تزويد وتخزين ما بني �شركة م�شفاة البرتول وال�شركات الت�شويقية 
الثالث ومبوافقة واإ�شراف وزارة الطاقة والرثوة املعدنية التي من خاللها مت ترتيب العالقة بني ال�شركة 
وال�شركات الت�شويقية وعلى اأ�شا�شها يتم تزويد هذه ال�شركات باحتياجاتها من املحروقات لتقوم بدورها 
بتوزيعها على حمطات املحروقات علما اأن احلكومة قد �شمنت لل�شركة بيع كامل اإنتاجها من البنزين 
والكاز والديزل ووقود الطائرات ل�شركات الت�شويق خالل فرتة انتقالية مت حتديدها ب�شت �شنوات تقوم 
ال�شركة خاللها باتخاذ الإجراءات الالزمة لإن�شاء م�شروع التو�شع الرابع وذلك قبل حترير ال�شوق ب�شكل 
نهائي بعد انق�شاء الفرتة النتقالية على اأن يتم تغطية الفرق ما بني الكميات املنتجة من قبل امل�شفاة 

وا�شتهالك ال�شوق املحلي عن طريق ال�شترياد الذي تتولى ال�شركة م�شوؤوليته حاليا.  

للنفط اخلام من  والأردنية بخ�شو�س متديد خط  العراقية  الذي مت بني احلكومتني  ويف �شوء التفاق 
العراق وحتى مدينة العقبة مع مد خط فرعي ي�شل اإلى موقع م�شفاة البرتول قامت ال�شركة بدرا�شة 
قامت  ذلك  اإثر  وعلى  م�شجعة  النتائج  وكانت  العراقي  النفط  با�شتخدام  التو�شعة  جلدوى  ذاتيه  اأولية 
ال�شركة باختيار �شركة )UOP( الأمريكية م�شت�شارًا فنيًا للقيام بدرا�شة عدة بدائل للتو�شعة با�شتخدام 

النفط العراقي ب�شكل مف�شل واأكرث �شموًل كما مت  اختيار م�شت�شار مايل لتقييم بدائل متويل امل�شروع . 

ح�سرات امل�ساهمني الكرام،،،
التعامل  ال�شركة  ا�شتطاعت  ال�شركة  فقد  اأعمال  التي اعرت�شت  وبالرغم من كل ال�شعوبات والعقبات 
الربامج  ح�شب  واأعمالها  م�شاريعها  تنفيذ  يف  قدمًا  مت�شى  واأن  املتوازنة  ب�شيا�شتها  التحديات  هذه  مع 
واملواعيد املحددة لها بف�شل التخطيط ال�شليم وت�شافر جهود القائمني على اإدارتها والعاملني فيها، اإذ 

متكنت ال�شركة من اإحالة وتنفيذ العديد من امل�شاريع الهامة لعام 2013 اأهمها:-

وجت�شيدًا  املحلي  املجتمع  جتاه  البيئة  على  املحافظة  يف  مل�شوؤوليتها  ال�شركة  ادراك  من  انطالقًا    <
ا�شتخال�س  وحدة  م�شروع  بتنفيذ  ال�شركة  قامت  فقد  اخل�شو�س،  بهذا  املعلنة  البيئية  ل�شيا�شتها 
الكربيت بكلفة بلغت حوايل )15.5( مليون دينار، علمًا باأن هذا امل�شروع مت تنفيذه لعتبارات بيئية 
ت�شغيل  املتوقع  ، ومن  العاملية  البيئية  املعايري  وفق  الكربيت  اكا�شيد  انبعاث  بحته بهدف احلد من 

الوحدة  يف الربع الأخري من عام 2014.
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اإحالة عطاء على �شركة كاربوتريد الفرن�شية لت�شميم وتوريد وت�شغيل وحدة النيرتوجني بكلفة  مت   <
اجمالية بلغت )1.315( مليون دينار.

هيكلة  درا�شة  م�شروع  لتنفيذ  الجنليزية   KBC �شركة  على  ال�شركة  هيكلة  اإعادة  عطاء  اإحالة  مت   <
ال�شركة وعمل هيكل تنظيمي لل�شركة وحتديث وتطوير وحت�شني اأداء العمل فيها وي�شمل ذلك درا�شة 
كاملة لأو�شاعها من كافة النواحي الإدارية واملالية والفنية بكلفة اجمالية بلغت )1.551( مليون 

دينار.

ح�سرات امل�ساهمني الكرام ،،،
باأن  اأعلمكم  اأن   ، واأرباحها ال�شافية عن عام 2013  ال�شركة   اأعمال  نتائج   ي�شرين بعد الطالع  على 
جمل�س الإدارة  قرر التو�شية لهيئتكم املوقرة باملوافقة  على توزيع  اأرباح  نقدية عل�ى امل�شاهمني بن�شب���ة 
)20%( من راأ�س املال املدفوع  اإ�شافة اإلى ر�شملة ) 12.5( مليون دينار من الأرباح لزيادة راأ�س مال 

ال�شركة بن�شبة ) 25%( وتوزيعها كاأ�شهم جمانية.

ويف اخلتام اأتوجه اإلى احلكومة املوقرة بال�شكر متطلعني لدعمها لل�شركة ومبا ميكنها من ال�شتمرار يف 
اأداء ر�شالتها ك�شركة وطنية  ا�شرتاتيجية ت�شاهم يف اأمن التزود بالطاقة ، كما اأتقدم بال�شكر والتقدير 
اإلى جميع اجلهات التي تعاونت مع ال�شركة ، وال�شكر اخلا�س للم�شاهمني وزبائن ال�شركة الأعزاء على 
ثقتهم الغالية التي تبقى حافزًا رئي�شيًا لنا لنوا�شل بذل املزيد من اجلهد والعطاء من اأجل املحافظة على 

هذه الثقة وتعزيزها.

�شبيل  يف  املتوا�شل  ودعمهم  دورهم  على  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  الزمالء  لالأخوة  والتقدير  الثناء  وكل 
تقدم ال�شركة وا�شتمرار ازدهارها، وال�شكر مو�شول لالإدارة التنفيذية واملدراء واملوظفني على مثابرتهم 

الدائمة وجهودهم املخل�شة يف خدمة ال�شركة مبا ي�شمن تقدمها ورفعتها وا�شتمرار تطورها.

واأخريًا، اأنتهز هذه املنا�شبة لأعرب حل�شراتكم عن اعتزازنا بكم والمتنان ملوؤازرتكم وموؤكدًا باأن ال�شركة 
ما�شية يف تنفيذ م�شروعات طموحة �شتعود باملنفعة على ال�شركة وم�شاهميها وم�شتخدميها لتبقى على 
الدوام �شرحًا اقت�شاديًا ورافدًا قويًا من روافد القت�شاد الوطني يعتز به كل اأبناء الوطن يف ظل الراية 
الها�شمية بقيادة �شاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�شني، راعي بناء دولة الأردن احلديثة، 

حفظه اهلل ذخرًا لبلدنا واأمتنا.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

وليـــد ع�سفـــــور
رئيـ�س جملـــ�س الإدارة
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ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام،،،
ي�شر جمل�س الإدارة اأن يرحب بكم ويقدم حل�شراتكم تقريره ال�شنوي الثامن واخلم�شني مت�شمنًا اأهم 

ن�شاطات ال�شركة واإجنازاتها والبيانات املالية لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2013.

نبـذه تاريخيـة :
برزت فكرة اإن�شاء امل�شفاة لأول مرة لدى وزارة القت�شاد الوطني وعدد من رجال الأعمال الأردنيني عام 
1952، وكان احلافز للتفكري يف هذا املجال، اإ�شافة اإلى حاجة اململكة للمحروقات، مرور خط التابالين 

يف الأرا�شي الأردنية. 
وقد مر اإن�شاء ال�شركة يف عدة مراحل تاأ�شي�شية ميكن تلخي�شها كالتايل:

يف 30 حزيران 1956 قرر جمل�س الوزراء املوافقة على اإن�شاء م�شفاة للبرتول يف اململكة الأردنية   -
الها�شمية، ويف30 ت�شرين الأول 1957 وافق جمل�س الوزراء على نظام ال�شركة الداخلي وعلى ت�شجيلها 
يف وزارة العدلية ك�شركة م�شاهمة عامة حمدودة ذات امتياز، وقرر امل�شاهمة مببلغ ربع مليون دينار 

اأردين من اأ�شل راأ�س مال ال�شركة البالغ اأربعة ماليني دينار.
ممثلة  الها�شمية  الأردنية  اململكة  حكومة  بني  المتياز  اتفاقية  وقعت   1957 الثاين  ت�شرين   16 يف   -
مبعايل وزير القت�شاد الوطني الأردين  اآنذاك »ال�شيد خلو�شي اخلريي« رحمه اهلل و�شركة م�شفاة 
عبد  »ال�شيد  حينه  يف  اإدارتها  جمل�س  رئي�س  ب�شعادة  ممثلة  املحدودة   امل�شاهمة  الأردنية  البرتول 

املجيد �شومان« رحمه اهلل.
يف 10 �سباط 1958 �شادق جمل�س الوزراء على التفاقية، ومت ن�شر قانون الت�شديق عليها بتاريخ 3   -

اآذار 1958 يف العدد )1373( من اجلريدة الر�شمية.
يف 8 اأيلول 1958 قرر جمل�س الإدارة اإحالة عطاء اإن�شاء امل�شفاة على اإحدى ال�شركات الإيطالية،   -
حيث مت يف 9 ت�شرين الأول 1958 التوقيع على اتفاقية تنفيذ امل�شروع الذي ا�شتمل على اإن�شاء وت�شغيل 
م�شفاة لتكرير البرتول بطاقة اإنتاجية مقدارها )1000( طن مرتي يوميًا وبتكلفة )3( ماليني دينار 
اأردين تقريبًا، كما متت اإحالة عطاء لإن�شاء اأنبوب للزيت اخلام بقطر)8( بو�شات وبطول )43( كم 
لربط امل�شفاة بخط التابالين لإي�شال الزيت اخلام اإلى موقع امل�شفاة بتكلفة )235.000( دينار 

اأردين. 
يف الأول من كانون الثاين 1961 بداأت ال�شركة باإنتاج امل�شتقات النفطية املختلفة.   -

يف 2 �سباط 1961 تف�شل جاللة املغفور له امللك احل�شني بن طالل طيب اهلل ثراه  بافتتاح م�شفاة   -
البرتول الأردنية.

وقد �شهدت امل�شفاة عرب م�شريتها العديد من اأعمال التو�شع والتطوير، منها على �شبيل املثال: 

التقرير ال�سنوي ملجل�س اإدارة
�صركة م�صفاة البرتول الأردنية

)�شركة م�شاهمة عامة حمدودة(
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رفع طاقة امل�شفاة حيث و�شلت اإلى )14000( طن مرتي يف اليوم وذلك من خالل تنفيذ )ثالث(   <
مراحل للتو�شعة، اجنزت يف الأعوام )1970، 1973، 1982( رفعت طاقة امل�شفاة الى )8700( طن 
يف اليوم، وبعد ذلك متكن اجلهاز الهند�شي والفني بال�شركة من خالل جهود ذاتية من رفع طاقة 

امل�شفاة وعلى مراحل الى )14000( طن  مرتي يف اليوم عام 1998.
اإن�شاء وت�شغيل م�شنع ملزج وتعليب الزيوت املعدنية عام 1977 بالتعاون الفني مع �شركة �شل وبطاقة   <

اإنتاجية قدرها )25000( طن يف ال�شنة .
اإنتاجية تبلغ  اإن�شاء وت�شغيل م�شنع لإنتاج ا�شطوانات الغاز �شعة )12.5( كغم عام 1976 وبطاقة   <

ق بامل�شنع ق�شم خا�س ل�شيانة واإ�شالح ال�شطوانات. )100000( ا�شطوانة يف ال�شنة، واحلحُ
على  طاقتها  ورفع   ،1986 عام  بال�شهاريج  امل�شتورد  اخلام  النفط  لتفريغ  حمطة  وت�شغيل  اإن�شاء   <

مراحل لت�شل اإلى )15000( طن يوميًا.
عامي  يف  واربد  وعمان  الزرقاء  من  كل  يف  الغاز  ا�شطوانات  لتعبئة  حمطات  ثالث  وت�شغيل  اإن�شاء   <
اإلى )15600(  ال�شاعة مت رفعها لحقًا  اأولية بلغت )8400( ا�شطوانة يف  )1979و1989( وبطاقة 

ا�شطوانة يف ال�شاعة .
رفع الطاقة التخزينية باململكة وعلى مراحل اإلى )1.627.884( طنًا مع نهاية عام 2013.  <

الإ�سترياد والإنتاج واملبيعات : 
جمموعه   م��ا   2013 ع��ام  خ��الل  ال�شركة  ا�شتوردتها  التي  النفطية  امل�شتقات  كميات  بلغت   -
مقداره  بانخفا�س  اأي   2012 ع��ام  يف  طنًا   )3.673.912( مقابل  طنًا   )3.382.192(

)291.720( طنًا وبن�شبة )%7.9( .
مقابل  طنًا   )3.212.195( جمموعه  ما   2013 ع��ام  خ��الل  املكرر  اخل��ام  الزيت  كمية  بلغت   -
)3.644.993( طنًا يف عام 2012 اأي بانخفا�س مقداره )432.798( طنًا وبن�شبة  )%11.9(.

بلغت مبيعات ال�شركة من امل�شتقات النفطية عام 2013 ما جمموعه )6.519.684( طنًا مقابل   -
)6.756.844( طنًا عام 2012، اأي بانخفا�س مقداره )237.160( طنًا وبن�شبة )3.5 %( .

يتبني من مقارنة مبيعات ال�شركة من امل�شتقات النفطية املباعة خالل عام 2013 مع عام 2012 ما يلي :-

 ) %1.22 ( بن�شبة   ارتفعت مبيعات مادة البنزين  
) % 22.6-( بن�شبة   انخف�شت مبيعات مادة الكاز  
 ) %9.4 - ( بن�شبة   انخف�شت مبيعات مادة الديزل  

 ) %2.2 -( بن�شبة   انخف�شت مبيعات مادة الغاز امل�شال  
  )%6.4( بن�شبة   ارتفعت مبيعات زيت الوقود   

)%5.8 -( بن�شبة   انخف�شت مبيعات مادة وقود الطائرات 

  )%13( بن�شبة   ارتفعت مبيعات مادة ال�شفلت  
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 م�سروع التو�سع الرابع :

كان اآخر م�شروع تو�شعة للم�شفاة قد اجنز يف بداية ثمانينيات القرن املا�شي وقد ت�شاعف ا�شتهالك 
اململكة من امل�شتقات النفطية منذ ذلك احلني. وملواجهة الطلب املتزايد كانت ال�شركة قد جلاأت خالل 
التكرير عن طريق تعديالت على وحداتها النتاجية كما جلاأت ل�شترياد  الى تطوير طاقة  الت�شعينات 

كميات متزايدة من الغاز امل�شال والبنزين والديزل .
وح�شب  النفطية  امل�شتقات  على  املتزايد  الطلب  ملواجهة  لي�س  �شرورة  ا�شبحت  قد  امل�شفاة  تو�شعة  ان 
بل لتمكينها من حت�شني نوعية منتجاتها ولتحويل زيت الوقود الثقيل ، الذي تراجع الطلب عليه ب�شبب 
حتول توليد الكهرباء ل�شتخدام الغاز الطبيعي امل�شري بدًل من زيت الوقود ، الى منتجات عالية القيمة 

ومطلوبة يف ال�شوق املحلي مثل وقود الطائرات والديزل والبنزين.
كان توجه ال�شركة يف البداية القيام مب�شروع تو�شعة يغطي احتياجات اململكة من امل�شتقات النفطية حتى 

عام 2025 واأن يت�شمن امل�شروع ما يلي :- 

- وحدات جديدة لتكرير النفط اخلام لزيادة طاقة التكرير يف امل�شفاة. 

- وحدات جديدة لنزع الكربيت من الديزل وا�شتخال�س الكربيت. 

- وحدات جديدة لرفع رقم اأكتان البنزين. 

- وحدات جديدة لتحويل الفائ�س املتوقع من زيت الوقود اإلى منتجات خفيفة يتطلبها ال�شوق املحلي. 
وقد قدرت كلفة هذه التو�شعة بحوايل )2( مليار دولر. 

يف �شوء الأزمة املالية العاملية امل�شتمرة منذ عام 2008 وتراجع احلكومة يف عام 2010 عن منح ح�شرية 
للم�شفاة ب�شكل يكفل جذب امل�شتثمرين قررت ال�شركة تغيري ا�شرتاتيجيتها بخ�شو�س التو�شعة وذلك عن 
طريق تقلي�س حجم التو�شعة �شمن م�شروع تو�شعة حمدودة بحيث ل يت�شمن زيادة يف طاقة التكرير واأن 

يتم الكتفاء بتح�شني نوعية املنتجات وحتويل فائ�س زيت الوقود اإلى منتجات خفيفة. 
متت درا�شة اجلدوى القت�شادية مل�شروع التو�شعة املحدود واختيار تركيبة امل�شفاة يف �شوء ذلك وقد 
بحوايل  يقدر  املطلوب  ال�شتثمار  حجم  باأن   2013 �سباط  �سهر  خالل  مت  حتديث  وفق  الدرا�سة  بينت 

)940( مليون دولر واأن العائد على ال�شتثمار يقارب )%21.8(. 
لتمويل  بدائل  البحث عن  امل�شفاة من  ب�شكل ميكن  وال�شركة  بني احلكومة  العالقة  و�شوح  لعدم  نظرًا 
امل�شروع قامت ال�شركة مبخاطبة احلكومة لبحث م�شتقبل عمل ال�شركة حيث مت ت�شكيل جلنتني للتفاو�س 
الوزراء  اأقره جمل�س  التو�شل لتفاق  نتيجة ذلك  وكان  ال�شركة  والأخرى متثل  اإحداهما متثل احلكومة 

بتاريخ 2012/9/17 يحدد ربح ال�شركة. 
نظرًا الرتباط اإمكانية احل�سول على التمويل الالزم مل�سروع التو�سعة براأ�س مال ال�سركة قررت الهيئة 
املتحققة  الأرب��اح  �شوء  ويف   2011 لعام  املالية  النتائج  �شوء  يف   ،2012/11/8 بتاريخ  لل�شركة  العامة 
لل�شركة مبوجب التفاق امل�شار اإليه اأعاله، رفع راأ�س املال من )32( مليون دينار اإلى )40( مليون دينار 
عن طريق ر�شملة جزء من الأرباح املتحققة كما مت رفع را�س مال ال�شركة يف عام  2014 لي�شبح )50( 

مليون دينار. 
قامت ال�شركة خالل الربع الأول من العام 2013 بتحديث الدرا�شة الفنية ودرا�شة اجلدوى القت�شادية. 
اأجل  العن�شر الهم الالزم �شمانه من  التو�شعة هو  التمويل املطلوب مل�شروع  ونظرًا لأن مو�شوع توفري 
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تنفيذ امل�شروع فقد مت الت�شال مع عدد من بيوت اخلربة املالية العاملية لختيار م�شت�شار مايل لكي يقدم 
امل�شورة حول الطريقة الأف�شل لتوفري التمويل �شواًء كان عن طريق �شراكة ا�شرتاتيجية اأو اقرتا�س اأو 
غريها من البدائل وقد  مت تعيني م�شت�شار مايل لتقييم بدائل متويل امل�شروع خالل العام  2014 ومتوقع 
ان ي�شتغرق عمله حوايل ع�شرة �شهور ومتوقع ان ينتهي امل�شت�شار الفني من درا�شته يف منت�شف �شهر 

متوز القادم . 

حتليل نتائج الأعمال واملركز املايل لل�سركة عن عام 2013 :
ا�شتمرالتذبذب يف اأ�شعار النفط اخلام خالل العام 2013 وبلغ معدل �شعر برميل النفط حوايل )110( 
دولر للربميل مقارنة مع معدل �شعر برميل النفط اخلام خالل العام 2012 حوايل )113( دولر للربميل  

باملقابل ارتفعت اأ�شعار امل�شتقات النفطية امل�شتوردة ، مما اأدى اإلى ارتفاع  تكلفة املبيعات .

وفيما يلي حتليل خمت�شر لبنود التكاليف والإيرادات خالل عام 2013 مقارنة مع عام 2012:

 1- املبيعـات:
مبقارنة مبيعات ال�شركة يف عام 2013 مع عام 2012 يتبني اأن قيمة مبيعات ال�شركة ارتفعت من )4.048( 
مليار دينار يف عام 2012 اإلى )4.312( مليار دينار يف عام 2013 اأي بزيادة مقدارها )264( مليون 
دينار ويعود �شبب الرتفاع يف قيمة املبيعات بن�شبة )6.5%( بالرغم من النخفا�س بالكميات املباعة 

لهذا العام بن�شبة )3.5%( اإلى ارتفاع ال�شعار العاملية.

2-  الزيـت اخلـام واملواد الأولية:
انخف�شت تكلفة الزيت اخلام واملواد الأولية الفعلية امل�شتخدمة يف الإنتاج من )2.216( مليار دينار يف 
عام 2012 اإلى )1.889( مليار دينار يف عام 2013 اأي بانخفا�س مقداره )327( مليون دينار ب�شبب 

انخفا�س ا�شعار النفط اخلام بن�شبة )2.7%( ونتيجة انخفا�س كميات النفط اخلام امل�شتورد واملكرر.

 3- امل�ستقات امل�ستوردة:
انخف�شت تكلفة امل�شتقات النفطية امل�شتوردة من )2.517( مليار دينار يف عام 2012 اإلى )2.230( 
مليار دينار يف عام 2013 اأي بانخفا�س مقداره )287( مليون دينار نتيجة انخفا�س الكميات امل�شتوردة 
باملقابل مت ا�شتخدام ما يقارب )110( مليون دينار من خمزون امل�شتقات اجلاهزة لتغطية النق�س يف 
ال�شترياد ونتيجة لقرار احلكومة بدعم مادة الغاز امل�شال فقط فان الدعم البالغ )690( مليون دينار 
اأثر �شلبا على كلفة املبيعات بحيث  يف عام 2012 قد انخف�س الى )39( مليون دينار عام 2013 مما 
ظهرت وكاأنها ارتفعت مببلغ )301( مليون دينار علما باأنه لو مت ا�شتبعاد اأثر الدعم والفوائ�س الناجتة 
عن تكرير النفط العراقي وا�شترياد زيت الوقود العراقي وفروقات ت�شعري امل�شتقات النفطية من املقارنة 

تكون تكلفة املبيعات قد انخف�شت مبقدار )333( مليون دينار.

4- التكاليــف:
مل تتغري امل�شاريف ال�شناعية حيث بلغت )52.6( مليون دينار يف عام 2012 مقارنة مببلغ )52.6( 

مليون دينار يف عام 2013.
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اأما م�شاريف البيع والتوزيع فقد ارتفعت من )26.9( مليون دين�ار يف عام 2012 اإلى )29.1( مليون 
املوظفني   تكاليف  ارتفاع  ب�شبب  وذلك   دينار  مليون   )2.2( مقدارها  بزيادة  اأي   2013 عام  يف  دينار 

والزيادة يف م�شاريف البيع والتوزيع املتنوعة.
ارتفعت امل�شاريف الإدارية ب�شكل طفيف من )9.0( مليون دينار يف عام 2012 اإلى )9.1( مليون دينار 

يف عام 2013 اأي بزيادة مقدارها )0.1( مليون دينار.
 )66.0( اإلى   دينار  مليون   )56.7( من  لل�شركة  املمنوحة  الت�شهيالت  على  البنكية  الفوائد  وارتفعت 
مليون دينار اأي بزيادة مقدارها )9.3( مليون دينار نتيجة ارتفاع حجم الت�شهيالت الئتمانية امل�شتغلة 
ب�شبب ارتفاع اأعباء متويل م�شرتيات الزيت اخلام وامل�شتقات بالأ�شعار العاملية وارتفاع قيمة الذمم املدينة 

وح�شاب وزارة املالية املدين خالل العام .

قائمة املركز املايل املوحد :
من  ارتفع   امل��ايل  املركز  اأن جمموع   2012 عام  مع  لعام 2013  امل��ايل  املركز  اأرق��ام  مقارنة  من  يتبني 

)1.535( مليار دينار اإلى ) 1.766( مليار دينار اأي بارتفاع مقداره )231( مليون دينار.

وفيما يلي حتليل خمت�شر لبنود املوجودات واملطلوبات يف 2013/12/31 مقارنة مع عام 2012 :

<  املوجودات واملطلوبات املتداولة:
ارتفع بند املدينون والأر�شدة املدينة الأخرى من )992( مليون دينار يف عام 2012 اإلى )1.288( مليار 
دينار يف عام 2013 اأي بارتفاع مقداره )296( مليون دينار وذلك ب�شكل رئي�شي نتيجة ارتفاع مديونية 
وزارة املالية لت�شل الى )316( مليون دينار  وارتفاع مديونية الدوائر واملوؤ�ش�شات احلكومية لت�شل اإلى 
نتيجة  وذلك  دينار,  مليون  الى )680(  لت�شل  الكهرباء  �شركات  وارتفاع مديونية  دينار  مليون   )106(
حتول بع�س حمطات توليد الكهرباء للعمل على زيت الوقود والديزل خالل عام 2013 ب�شبب انخفا�س 
اإلى )306(  الكميات املوردة من الغاز امل�شري. كما انخف�شت قيمة املخزون من )424( مليون دينار 
مليون دينار اأي بانخفا�س مقداره )118( مليون دينار نتيجة لنخفا�س قيمة وكميات املخزون من النفط 
اخلام وامل�شتقات النفطية الخرى , كما بلغت املوجودات ال�شريبية املوؤجلة )11.1( مليون دينار مقارنة 

مع )10.2( مليون دينار لعام 2012.
يقابل هذا الرتفاع يف املوجودات املتداولة ارتفاع يف اأر�شدة البنوك الدائنة حيث ارتفعت من )781( 
مليون دينار يف عام 2012 اإلى )1.021( مليار دينار يف عام 2013، اأي بارتفاع مقداره )240( مليون 
دينار، مقابل انخفا�س اأر�شدة الدائنني من )609( مليون دينار يف عام 2012 اإلى )573( مليون دينار 

يف عام 2013 ، اأي بانخفا�س مقداره )36( مليون دينار . 

<  املوجودات الثابتـة:
ارتفعت القيمة الدفرتية للموجودات الثابتة وامل�شاريع قيد الجناز من )353( مليون دينار يف عام 2012 
رئي�شي  ب�شكل  متثل  دينار  مليون   )10( مقدارها  بزيادة  اأي   ،2013 عام  يف  دينار  مليون   )363( اإلى  
ال�شافات للم�شاريع قيد الجناز بقيمة 9 مليون دينار وانخف�س ال�شتهالك املرتاكم من )260( مليون 
دينار يف عام 2012 الى )259( مليون دينار يف عام 2013 نتيجة ل�شتبعاد موجودات املحطات التابعة 

ل�شركات الت�شويق من م�شخات وخزانات. 
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< حقـوق امل�ساهميـن:
ارتفع  ر�شيد الحتياطي الجباري من)24.7( مليون دينار يف عام 2012 اإلى )27.9( مليون دينار 
يف عام 2013 اأي بارتفاع مقداره )3.2( مليون دينار ب�شبب اقتطاع )10%( من الأرباح ال�شافية مت 

اقتطاعها مبوجب قانون ال�شركات رقم )22( لعام 1997 وتعديالته. 
كما ارتفع ر�شيد الحتياطي الختياري مببلغ )5.1( مليون دينار مبوجب قرار الهيئة العامة لل�شركة 

بتاريخ 15 متوز 2013 بر�شد املبلغ.

كما انخف�س احتياطي تقييم موجودات مالية من )4.4( مليون دينار يف عام 2012 اإلى )3.4( مليون 
دينار يف عام 2013، اأي بانخفا�س مقداره ) 1.0( مليون دينار، وذلك نتيجة انخفا�س اأ�شعار الأ�شهم 
التي متلكها ال�شركة وخ�شوعها للمعيار )39( من معايري املحا�شبة الدولية. كما بلغت الرباح املدورة 
)48.1( مليون دينار نتيجة الرباح املتحققة،  وبالنتيجة فان جمموع حقوق امل�شاهمني قد ارتفع من 
مقداره  بارتفاع  اأي  عام 2013  دينار يف  مليون  اإلى )124.7(  عام 2012  دينار يف  مليون   )103.4(

)21.3( مليون دينار.

اثر هذه التغيريات على الو�سع النقدي :
ارتفع النقد يف ال�شندوق والبنوك من )11.7( مليون دينار �شنة 2012 الى )24.7( مليون دينار �شنة 
2013 بارتفاع مقداره )13( مليون دينار  ناجتة ب�شكل رئي�شي عن ارتفاع اأر�شدة البنوك الدائنة مببلغ 
املدينون مببلغ  لتمويل الرتفاع يف  )240( مليون دينار وانخفا�س املخزون مببلغ )118( مليون دينار 

)296( مليون دينار ومتويل امل�شاريع واملوجودات غري امللمو�شة.  

ادارة املخاطـــر :
تتبع ال�شركة �شيا�شات مالية لإدارة املخاطر املختلفة �شمن ا�شرتاتيجي�ة حم�ددة وتت�ولى ادارة ال�شرك�ة 
رقابة و�شبط املخاطر واجراء التوزيع ال�شرتاتيجي الأمثل لكل من املوجودات املالية واملطلوبات املالية ، 

وت�شمل املخاطر اأ�شعار الفائدة ، ال�شوق ، الئتمان والعمالت الأجنبية .

ادارة خماطر راأ�س املال :
تقوم ال�شركة باإدارة راأ�شمالها للتاأكد من قدرت�ها على ال�شتم�رار وتعظي�م العائد للم�شاهمني من خالل 

حتقيق التوازن المثل بني حقوق امللكية والدين .

خماطر ال�سيولة :
تق�وم ال�شرك�ة باإدارة خماط�ر ال�شيول�ة ع�ن طري��ق احلفاظ عل�ى احتياط��ات كافي�ة والرقاب�ة امل�شتمرة 

للتدفقات النقدية الفعلية واملتبناة وموائمة ا�شتحقاقات املوجودات املالية م�ع املطلوبات املالية .

خماطر الئتمــان :
واملوج�ودات   ، اأخ�رى  مدين�ة  واأر�ش�دة  املدينني  م�ن  اأ�شا�ش�ي  ب�شكل  املالي�ة  ال�شرك�ة  موج�ودات  تتك�ون 
املالي�ة املتوف�رة للبي�ع والنق�د ل متثل ترك�ز ه�ام ملخاطر الئتمان كما اأن املدين�ني منت�شرون  ب�شك��ل وا�ش�ع 
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بني ت�شنيف�ات العمالء ومناطقهم اجلغرافي�ة كما يت�م املحافظ�ة على رقاب�ة ائتماني�ة �شارمة بحيث يتم 
مراقبة ح�دود الئتم�ان لكل عميل على حده ب�شكل م�شتمر .

ان جميع ا�شتثمارات ال�شركة يف الأ�شهم م�شنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع .

< خماطر ال�ســــوق :
املخاطر ال�شوقية هي عب�ارة عن اخل�شائر بالقيم�ة الناجت�ة ع�ن التغي�ر ف��ي اأ�شعار ال�ش�وق كالتغري ف��ي 
اأ�شعار الفوائ�د ، اأ�شعار ال�شرف الأجنبي ، اأ�شعار اأدوات امللكي�ة وبالتايل تغري القيم�ة العادلة للتدفقات 

النقدي�ة لالأدوات املالي�ة داخل وخارج قائمة املركز املايل .

< خماطر العمالت :
ان العملي�ات الرئي�شي�ة لل�شرك�ة ه�ي بالدين�ار الأردن�ي وال�دولر الأمريكي وك��ون الدين��ار الأردن��ي )العملة 
الرئي�شية لل�شركة( مرتبط بال�دولر المريك�ي ، فان ادارة ال�شرك�ة تعتق�د بان خط�ر العمل�ة الأجنبية غري 

مادي  .

< خماطر �سعر الفائدة :
تقوم ال�شركة باإدارة تعر�شها ملخاطر �شعر الفائدة ب�شكل م�شتمر ، ويتم تقييم اخليارات املختلف��ة مثل 

اعادة وجتديد املراكز احلالية والتمويل البديل .
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اإجنازات ون�ساطات ال�سركة

ال�ستيــراد :

اأ. الزيت اخلام :
لل�شركة خالل عام 2013 ما جمموعه )3.171.077( طن مقابل  املوردة  الزيت اخلام  بلغت كميات 

)3.622.761( طن عام 2012، اأي بانخفا�س مقداره )451.684( طن وبن�شبة )%12.5(.

ب. امل�صتقات النفطية :
تقوم ال�شركة بتكرير الزيت اخلام لإنتاج امل�شتقات النفطية املختلفة التي حتتاجها اململكة وفق املوا�شفات 
القيا�شية الأردنية، كما تقوم يف كل عام بتحديد منط الإنتاج القت�شادي الأمثل الذي يتم فيه حتديد 
كميات الإنتاج من كل م�شتق نفطي، وكميات امل�شتقات النفطية الالزم ا�شتريادها ب�شكل يوؤدي الى حتقيق 

اأعلى وفورات ممكنة على م�شتوى القت�شاد الوطني. 
مقابل  طنًا  ما جمموعه )3.366.914(  عام 2013  امل�شتوردة خالل  النفطية  امل�شتقات  كميات  بلغت 
وبن�شبة  مقدارها )306.998( طنًا  بانخفا�س  وذلك  عام 2012  ا�شتريادها  )3.673.912( طنًا مت 

.)%8.36(

ويبني اجلدول التايل كميات امل�شتقات النفطية امل�شتوردة عام 2013 مقارنة بعامي 2011- 2012 :

املادة امل�ستوردة
ن�سبة الزيادة اأو النق�سالكمية بالطـــــن

2012/213
 % 201120122013

- 2910682841002827890.46غاز م�شال

 -13003412063594175625514.9ديزل

 -6748727419466852017.65زيت وقود

41022242459151514721.33بنزين

83166173010.4الأفكاز

-24796518692620049.5الفتور

MTBE1313101071241005926.1 -

- 2.833.4413.673.9123.366.9148.36املجموع

جـ. زيوت الأ�صا�س :
ما جمموعه  )10.885( طن  عام 2013  ال�شركة خالل  ا�شتوردتها  التي  الأ�شا�س  زيوت  كميات  بلغت 

مقارنه مع )15.815( طنًا عام 2012، اأي بنق�س مقداره )4930( طنًا وبن�شبة )%31.17(.
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الإنتاج والتكريــر : 

اأ. امل�صتقات النفطية املختلفة :
وا�شلت ال�شركة عملية الإنتاج وفقًا ل�شيا�شتها 
ال�شنوات  يف  عليها  �شارت  التي  الإنتاجية 
التوازن  حتقيق  اإل��ى  تهدف  والتي  ال�شابقة 
القت�شادي الأمثل بني عمليات تكرير الزيت 
اخلام وعمليات ا�شترياد امل�شتقات النفطية 
احتياجات  جميع  تغطية  م��ن  ميكنها  مب��ا 
كفاءة  باأعلى  امل�شتقات  ه��ذه  م��ن  اململكة 
ال�شركة  اإنتاج  بلغ  وقد  ممكنة،  اقت�شادي�ة 
النفطية  امل�شتقات  م��ن   2013 ع��ام  خ��الل 
مقابل  ط��ن��ًا   )3.081.920( امل��خ��ت��ل��ف��ة 
)3.475.963(  طنًا مت اإنتاجها خالل عام 
2012 بانخفا�س مقداره )394.043( طنًا 

وبن�شبة )%11.3(.

ويبني اجلدول والر�شم البياين التايل تطور اإنتاج ال�شركة من امل�شتقات النفطية خالل الأعوام 2010-
2013 بالطن املرتي مقارنة ب�شنة الأ�شا�س 1961:

19612010201120122013امل�ادة
ن�شبة الزيادة اأو النق�س

)%( 2012/2013

23.4 -615849038360410222178349غاز م�شال

 7.4 -37179702899680874716099663425بنزين

8.8 -342641329232356730325299-وقود الطائرات

64.5 -3962084646573529611034084ك�از

11.7 -4120990340410300091109090979773ديزل

9.9 -506051080394868197998830899684زيت وقود

11897150876106564956581007155.3اأ�شفلت

51.8 -23421225591--نفط ابي�س

11.3 -181.1253.349.7633.158.1743.475.9633.081.920املجموع
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تطور انتاج الشركة من املشتقات النفطية ) باأللف طن (

مختبر الزيوت املعدنية بالشركة

ب- الزيوت املعدنية الأردنية )جوبرتول(  :
تقوم ال�شركة بت�شنيع الزيوت املعدنية حتت ا�شم العالمة التجارية )جوبرتول( حيث تقوم باإنتاج اكرث من 
)100( �شنف من الزيوت  املعدنية متعددة الأغرا�س ل�شد معظم احتياجات اململكة من هذه املادة  باأنواعها 

املختلفة وعلى درجة عالية من اجلودة .
البرتول  معهد  وموا�شفات  الأردن��ي��ة  القيا�شية  املوا�شفات  اإل��ى  املعدنية  ال��زي��وت  موا�شفات  وت�شتند 
ال�شيارات  مهند�شي  جمعية  وموا�شفات   )API , American  Petroleum Institute( الأمريكي 
واملوا�شفات   )ACEA( الأوروبية  واملوا�شفات   )SAE , Society of Automotive Engineers  (
اخلا�شة مب�شنعي الآليات)OEM( وموا�شفات اجلي�س الأمريكي )Military Standards( وتخ�شع هذه 

الزيوت اإلى مراقبة اجلودة امل�شددة يف خمتربات حديثة ومتخ�ش�شة.

2010 2011 2012 20131961
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تطور إنتاج الزيوت املعدنية بالطن للسنوات األربع األخيرة مقارنة بسنة 1977.
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العاملية  اجل����ودة  اإدارة  ل��ن��ظ��ام  امل��ط��اب��ق��ة  ���ش��ه��ادة   ع��ل��ى  باملحافظة  ج���وب���رتول   زي���وت  وا���ش��ت��م��رت  
ISO 9001-2008 حيث يتم التدقيق على النظام ب�شكل دوري من قبل هيئة Lloyds Register وهي 
ال�شركة املانحة لل�شهادة ، وياأتي هذا الإجناز عقب قيام جوبرتول بتطبيق معايري اجلودة العاملية مما 
يعك�س امل�شتوى الرفيع الذي و�شلت له جوبرتول �شواء يف جمال الإنتاج والتغليف ، اأو الت�شويق ، ويعد ذلك 
اأدائها وحت�شني  فخرًا لل�شناعة الأردنية وحافزًا قويًا لالنطالق لالأ�شواق اخلارجية والرتقاء مب�شتوى 

خدماتها وتاأكيد التزامها باملوا�شفات واملقايي�س العاملية. 
بالإ�شافة  ت�شاد  جمهورية  اإل��ى  جوبرتول  زي��وت  اأن��واع  بع�س  من  متوا�شعة  بكميات  الت�شدير  ب��داأ  كما 
للت�شدير الى اجلمهورية العراقية مبا جمموعه )656( طن خالل عام 2013, ويجري حاليًا العمل على 

تو�شيع نطاق الت�شدير الى دول اخرى.
كما ح�شلت جوبرتول على �شهادة عالمة اجلودة الأردنية للزيوت )زيت بريفكت 2000 عيار 20�س/50( 
و )زيت �شوبر ديزل 16 عيار 15�س/40( و )زيت بريفكت 6000 عيار 20�س/50( وذلك بعد اأن ا�شتكملت 
جميع متطلبات منح عالمة اجلودة الأردنية ح�شب تعليمات عالمة اجلودة الأردنية رقم 2007/4 والتي 
ت�شمل مطابقة هذه املنتجات للمتطلبات الفنية لعالمة اجلودة الأردنية رقم 2012/75 واخلا�شة بزيوت 

تزييت حمركات الحرتاق الداخلي. 

بلغت الكميات املنتجة عام 2013 يف م�شنع مزج وتعليب الزيوت املعدنية )16882( طنا مقابل )16352( 
طنًا عام 2012 اأي بزيادة مقدارها )530( طنًا وبن�شبة )%3.24(.

ويبني اجلدول والر�شم البياين التايل تطور اإنتاج الزيوت املعدنية بالطن لل�شنوات الأربع الأخرية مقارنة 
ب�شنة 1977والتي متثل بداية النتاج :-

ن�شبة الزيادة اأو النق�س1977201020112012ال�شنة
2012/2013

3.24%119115308140351635216882 الإنت�اج

2013
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ج . اإ�صطوانات الغاز :
مت خالل عام 2013 �شيانة واإ�شالح ) 191.053( ا�شطوانة مقابل )91.628( ا�شطوانة لعام 2012. 
مقابل  ا�شطوانة   )137.891(  2013 عام  خالل  �شماماتها  ا�شتبدال  مت  التي  ال�شطوانات  عدد  وبلغ 
�شعة )12.5 كغم( يف عام  ا�شطوانة  . كما مت �شطب )10.286(  ا�شطوانة عام 2012   )104.712(
2013 مقابل )12.663( ا�شطوانة عام 2012 ، ويتم �شطب ال�شطوانات نتيجة لعدم اجتيازها الفح�س 
الفني يف حمطات التعبئة وذلك حفاظًا على ال�شالمة العامة وتنفيذًا لقرار اتخذته جلنة من وزارة الطاقة 
لل�شركة ل�شحب ال�شطوانات  املوا�شفات واملقايي�س بال�شافة  والدفاع املدين وموؤ�ش�شة  املعدنية  والرثوة 

التي ترى الجهزة الفنية عدم �شالحيتها واحالل ا�شطوانات اخرى جديدة بدًل منها .
كما مت تركيب وت�شغيل مرافق خلط جديد لدهان اأ�شطوانات الغاز امل�شال �شعة )12.5( كغم .

ومت ت�شجيل ال�شركة الردنية ل�شناعة وتعبئة الغاز امل�شال ك�شركة تابعة مملوكة بالكامل ل�شركة م�شفاة 
البرتول الردنية براأ�شمال )4( مليون دينار مدفوع )50%( بتاريخ 2008/5/28 ومل متار�س ن�شاطاتها 
بهذه ال�شفة بعد بانتظار اعادة النظر بعمولة تعبئة ا�شطوانات الغاز مبا يغطي الكلف احلقيقية ويحقق 
ربحًا معقواًل للن�ساط وذلك مبوجب ما مت االتفاق عليه يف حما�سر اجتماعات حل الق�سايا اخلالفية بني 

احلكومة وال�شركة.

د . تعبئة براميل الإ�صفلت :
مقابل )1404(  برميل  بالإ�شفلت )1292(  تعبئتها خالل عام 2013  التي متت  الرباميل  بلغ جمموع   
جمموعه  ما   2013 عام  خالل  الإ�شفلت  براميل  من  ال�شركة  مبيعات  وبلغت   2012 عام  خالل  برميل 

)1244( برميل . 

املبيعـات :
اأ. امل�صتقات النفطية:

مقابل  ط��ن��ًا    )6.519.684( املختلفة  النفطية  امل�شتقات  م��ن   2013 ع��ام  ال�شركة  مبيعات  بلغت 
)6.756.844( طنًا عام 2012، بانخفا�س مقداره )237.160( طنًا وبن�شبة )%3.5( .

خالل  املختلفة  النفطية  امل�شتقات  من  امل�شفاة  مبيعات  تطور  التايل  البياين  والر�شم  اجل��دول  ويبني 
الأعوام الأربعة الأخرية مقارنة ب�شنة الأ�شا�س 1961:

ن�سبة الزيادة او النق�س
2012/2013

%
2013 2012 2011 2010 1961 املــادة

2.2- 368447 376685 377985 311977 673 غاز م�شال
1.2 1161433 1147955 1083154 1065405 39301 بنزين

5.9- 353283 375501 353780 350577 - وقود الطائرات
22.5- 62972 81242 75166 69355 50824 كاز
10.2- 2790147 3105405 2406709 1543479 98428 ديزل

6.4 1678804 1577550 1669826 1380905 36179 زيت وقود
13 103899 91910 108738 151541 11101 ا�شفلت

17.6 699 595 717 916 - نفط ابي�س
3.5- 6.519.684 6.756.844 6.076.075 4.874.155 236.506 املجموع

مالحظة: ي�شاف الى ارقام املبيعات اأعاله الكميات التي ا�شتهلكت يف وحدات توليد البخار والإنتاج يف 
امل�شفاة خالل عام 2013 والتي بلغت )212.979( طنًا من زيت الوقود وغاز الوقود والنفثا.
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تطور مبيعات الشركة من املشتقات النفطية باأللف طن

ب. مبيعات الزيوت املعدنية )جوبرتول(:

بلغت مبيعات ال�شركة خالل عام 2013 من الزيوت املعدنية املختلفة )ذات العالمة التجارية جوبرتول( 
)16999( طنًا مقابل )16164( طنًا عام 2012 اأي بزيادة مقدارها )835( طنًا وبن�شبة )%5.16( .

وقد مت بيع هذه الزيوت �شمن عبوات ذات ال�شعات التالية )250( مل، )1( لرت،)4( لرت، )5( لرت، )20( 
لرت، )25( لرت، )209( لرت, ويتم بيع الزيوت املعدنية ب�شكل �شائب الى بع�س ال�شركات واملوؤ�ش�شات.

الأخرية  الأربع  لل�شنوات  بالطن  املعدنية  الزيوت  مبيعات  تطور  التايل  البياين  والر�شم  اجلدول  ويبني 
مقارنة ب�شنة )1977( وهي �شنة املبا�شرة باإنتاج وبيع الزيوت املعدنية يف ال�شركة:

ن�شبة الزيادة اأو النق�س
2012/2013 2013 2012 2011 2010 1977 ال�شنة

%5.16 16999 16164 14869 15628 535  املبيع�ات
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تطور مبيعات الزيوت املعدنية
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ج . مبيعات اإ�صطوانات الغاز:
جمموعه  ما   2013 ع��ام  خ��الل  املباعة  كغم   )12.5( �شعة  الفارغة  املحُ�شال  الغاز  اإ�شطوانات  ع��دد  بلغ 
)135.886( ا�شطوانة مقابل )238.639( اإ�شطوانة عام 2012 بانخفا�س مقداره )102.753( اإ�شطوانة 

وبن�شبة )43%( . كما مت بيع )62( اإ�شطوانة �شعة )50( كغم مقابل )60( اإ�شطوانة يف عام 2012.
كما بلغ عدد الإ�شطوانات �شعة )12.5( كغم املتداولة يف اململكة خالل عام 2013 ما جمموعه )4.9( 

مليون ا�شطوانة. 
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من منتجات مصنع الزيوت املعدنية

زبائـن ال�صركـة: 
اأ- امل�صتقات النفطية:

والزيوت  النفطية  امل�شتقات  كافة  من  باحتياجاتها  باململكة  الإ�شتهالك  مراكز  كافة  بتزويد  ال�شركة  تقوم 
وهم  وطلباتهم  رغباتهم  تلبية  على  وحتر�س  زبائنها  مع  وودية  طيبة  بعالقات  ال�شركة  وحتتفظ   ، املعدنية 
�شركاء م�شرية ال�شركة من خمتلف فئات املجتمع من موؤ�ش�شات حكومية وحمطات حمروقات وموزعي الغاز 
املركزية و�شركة م�شانع ال�شمنت  الكهرباء  توليد  امللكية الردنية و�شركة  راأ�شهم  و�شركات الطريان وعلى 

الردنية و�شركة البوتا�س و�شركة الفو�شفات.

ب- زيوت جوبرتول: 
امللكي  اجلو  �شالح  الأردنية،  امل�شلحة  القوات  زيوت جوبرتول  وا�شتعمال  �شراء  ال�شركة يف  زبائن  ابرز  من  
الردين ، �شركة البوتا�س العربية، �شركة مناجم الفو�شفات الأردنية، �شركة كوميدات، �شركة مناجم لتطوير 

التعدين ، امللكية الردنية ، �شركة حديد الردن ، موؤ�ش�شة �شكة حديد العقبة وموؤ�ش�شة املوانئ وغريهم .

توزيع املحروقات:
تقوم ال�شركة بتزويد �شركات توزيع املحروقات )ت�شويق املنتجات البرتولية الردنية ، املنا�شري ، توتال( 
بامل�شتقات النفطية املختلفة كما تقوم بتزويد املوؤ�ش�شات وال�شركات وامل�شانع باحتياجاتها من هذه املواد.

اأ. تخزين املواد البرتولية : 
بلغت �شعة التخزين يف اململكة )1.627.884( طنًا موزعة على النحو التايل:
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�سـعة التخزين )طن( املوقــــع

860754  الزرقاء/اربد/عمان–خزانات امل�شفاة / املوقع 

28000 خزانات م�شتودعات العقبة  / امل�شروع القدمي

185700 خزانات م�شتودعات العقبة / امل�شروع اجلديد

140205 خزانات حمطات توزيع املحروقات

402350 خزانات ال�شركات الكربى

10875 خزانات حمطات املطارات

1.627.884  املجم����وع

ب. حمطات توزيع املحروقات:
بلغ عدد حمطات توزيع املحروقات التي يتم تزويدها من قبل �شركة ت�شويق املنتجات البرتولية يف نهاية 
اأنواع املحروقات و  عام 2013 باململكة ) 160( حمطة �شعتها التخزينية )50.158( طنًا من خمتلف 

)19( حمطة خا�شة تابعة ملوؤ�ش�شات و�شركات �شعتها التخزينيه )1148( طنًا.  
عام  خالل  الالزمة  املوافقات  منحها  مت  والتي   2014 عام  خالل  ت�شغيلها  املتوقع  املحطات  عدد  يبلغ 

)2013( )4( حمطات.
كما بلغ عدد مراكز توزيع الغاز باململكة )997( مركزًا يف عام 2013 ا�شافة الى )5( �شركات توزيع 

مركزي .
ويبني اجلدول التايل عدد املحطات )التابعة ل�شركة ت�شويق املنتجات البرتولية الردنية( وعدد مراكز 

توزيع الغاز يف كل حمافظة من حمافظات اململكة:

عدد مراكز توزيع الغاز / عام 2013عدد املحطات / عام 2013املحافظة

52248العا�شمة
1397الزرقاء
1260البلقاء
439مادبا
26264اربد

1390املفرق
450جر�س
639عجلون
1166الكرك
1018معان

318الطفيلة
68العقبة

160997املجموع
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تعبئة الغاز امُلسال

جـ. تعبئـة الغـاز املُ�صال:
بلغ عدد ا�شطوانات الغاز امل�شال �شعة )12.5( كغم التي متت تعبئتها خالل عام 2013 يف حمطات تعبئة 
الغاز الثالث )الزرقاء، عمان، اربد( )27.27( مليون ا�شطوانة مقارنة مع )28.47( مليون ا�شطوانة 
يف عام 2012، بانخفا�س مقداره )1.2( مليون ا�شطوانة وبن�شبة )4.2%(، كما بلغ عدد ال�شطوانات 
�شعة )50( كغم التي متت تعبئتها خالل عام 2013 يف هذه املحطات )20868( ا�شطوانة مقارنة مع 
)23377( ا�شطوانة مت تعبئتها عام 2012 وذلك بانخفا�س مقداره )2509( ا�شطوانة وبن�شبة )%12(.

وقد بلغ معدل التعبئة اليومي لال�شطوانات خالل عام 2013 يف حمطات التعبئة الثالث لال�شطوانات 
معدل  وبلغ  الفعلي  العمل  �شاعات  عدد  اأ�شا�س  على  حم�شوبة  ا�شطوانة   )74725( كغم   )12.5( �شعة 

التعبئة اليومي لال�شطوانات �شعة )50( كغم )57( ا�شطوانة.

د – حمطات املطارات:
متتلك ال�ش�ركة ثالث حمط�ات لتزويد الط�ائرات بالوقود، الأولى يف مطار امللكة علياء الدويل، والثانية يف 
 2013 عام  خالل  ال�شركة  قامت  وقد  بالعقبة،  الدويل  ح�شني  امللك  مطار  يف  والثالثة  املدين،  عمان  مطار 
بتزويد )36850( رحلة طريان بالوقود بلغت كمياتها حوايل )409.592( مليون لرت مقابل )449.162( 
مليون لرت عام 2012 بنق�س مقداره )39.750( مليون لرت، كما بلغ عدد رحالت الطريان التي مت تزويدها 
مبادة الأفكاز )9502( رحلة طريان.  وبلغت كميات الأفكاز امل�شتوردة من اخلارج عام 2013 والتي قامت 
حمطة مطار عمان املدين بتزويد الطائرات بها )1.053.044( لرت مقابل )910.873( لرت عام 2012 

وبزيادة  مقدارها )142.171( لرتًا.

هـ. م�صتودعات ال�صركة يف العقبة: 
اأوًل : موقع حرم موؤ�ص�صة املوانئ )امل�صروع القدمي(:

ا�شتالمها  التي مت  الكميات  بلغت  وقد  امل�شتودعات )28000( طن،  لهذه  الإجمالية  التخزينينة  ال�شعة  تبلغ 
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خالل عام 2013 يف امل�شتودعات من امل�شتقات النفطية والزيوت املعدنية )8954( طنًا مقابل )23677( 
طنًا يف عام 2012، اأي بنق�س مقداره )14723( طنًا وبن�شبة )62.2%(  يف حني بلغت الكميات املباعة 
خالل عام 2013 من خمزون هذه امل�شتودعات )17825( طنًا مقابل )24084( طنًا مت بيعها يف عام 

2012 اأي بانخفا�س مقداره )6259( طنًا وبن�شبة )%26( .

ثانيًا : موقع املنطقة ال�صناعية )امل�صروع اجلديد(:  
تبلغ ال�شعة التخزينية الإجمالية لهذه امل�شتودعات من النفط اخلام وامل�شتقات النفطية )185700( طن ، وقد بلغت 
الكميات التي مت ا�شتالمها يف امل�شتودعات )5.257.383( طنًا خالل عام 2013 مقابل )5.971.642( طنًا 
مت ا�شتالمها عام 2012، اأي بانخفا�س مقداره )714.259( طنًا وبن�شبة )12%( . يف حني بلغت الكميات 
املباعة خالل عام 2013 من خمزون هذه امل�شتودعات )5.496.083( طنًا مقابل )6.108.404( طنًا 

مت بيعها يف عام 2012 اأي بانخفا�س مقداره )612.321( طنًا وبن�شبة )%10(.

نقل امل�صتقات النفطية : 
متتلك ال�شركة اأ�شطوًل لنقل امل�شتقات النفطية والغاز امل�شال مكونًا من )55( �شيارة �شهريج و)233( 

قاطرة و)316( اأن�شاف مقطورات .
وبلغت كميات املحروقات التي قام اأ�شطول ال�شركة بنقلها خ�الل ع�ام 2013 ما جمموعه )985( األف 
طن مقارنة مع )1.105( الف طن عام 2012 اأي بانخفا�س مقداره )120( األف طن وبن�شبة )%10.9(

وبلغ عدد الرحالت التي قام بها الأ�شطول لنقل هذه الكميات )45.436( رحلة قطع خاللها )6.7( 
مليون كيلو مرت مقابل )58.260( رحلة عام 2012 قطع خاللها )6.9( مليون   كيلومرت. 

وقد مت خالل عام 2013 تعزيز اأ�شطول النقل بال�شركة من خالل التعاقد مع ناقلني حمليني حيث بلغت 
كميات امل�شتقات النفطية )ديزل، بنزين ، كاز ، اأفتور، غاز م�شال( التي مت نقلها بوا�شطتهم )830( 

األف طن مقابل )2049( األف طن مت نقلها من قبل املتعهدين يف العام 2012.

عطاءات ولوازم ال�صركة :-
يحكم عطاءات وم�شرتيات ال�شركة نظام لوازم واأ�شغال يحدد اآليات اإعداد املوا�شفات وطرح العطاءات 
ودرا�شتها واإحالتها بدقه وحيادية على اجلهات املوؤهلة لتنفيذها، وقد بلغ عدد العطاءات التي مت طرحها 

خالل عام 2013 ما جمموعه )163( عطاء على النحو التايل:-
> )98( عطاء توريد م�شتقات نفطية وزيوت اأ�شا�س و�شاغطات وم�شخات واأجهزة  خمربية وقطع 

غيار خمتلفة .
> )34( عطاء نقل م�شتقات نفطية خمتلفة .

> )27( عطاء اأ�شغال خمتلفة.
> )4( عطاءات بيع خردة خمتلفة.

كما بلغت اأوامر ال�شراء )املحلية واخلارجية( ال�شادرة )1409( اأمر �شراء خالل عام 2013.
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املوردون الرئي�صيون : 
تتعامل ال�شركة ومن خالل دائرة امل�شرتيات مع عدد كبري من املوردين والوكالء التجاريني موزعني على اكرث 

من ثالثني دوله عربية واأجنبية بالإ�شافة اإلى املوردين املحليني .
واجلدول التايل يبني اأهم املوردين للمواد التي ت�شكل الرقم الأكرب يف م�شرتيات ال�شركة ال�شنوية:-

 مواد كيماويةحم�سنات زيوتزيوت ا�سا�سم�ستقات نفطيهنفط خام
خمتلفة

 قطع غيار
و�سيارات

 مفاعالت
 ومبادلت
حرارية

 �شركة
 ارامكو

ال�شعودية
 �شركة لوبريف�شركة ارامكو ال�شعودية

ارامكو ال�شعوديه
 �شركة لوبريزول

الماراتيه
Innospec 
الجنليزية

 �شركة ني�شان ديزل
اليابانيه

ATB  
اليطالية

 موؤ�ش�شة
 �شومو

العراقية
Shell�شركة نفتومار اليونانية

  Nalco�شركة ادي�شولالربيطانية
الماراتيه

 �شركة رينو
الفرن�شية

KOCH
اليطالية

TOTALجمموعة I.P.G الكويتية
الفرن�شية

 �شركة �شيفرون
الفرن�شية

UOP
 الجنليزية

�شركة �شكانيا
ال�شويدية

Godrej
الهندية 

EXXON MOBIL�شركة �شابك ال�شعودية
المريكية

 �شركة اأفتون
الإجنليزية

GEBetz
 اليطالية

ACERBI
اليطالية

BORSIQ
الملانية

 Gulf InterstateSOLVOCHEM
Chemic�شركة انفينيومالهولندية

الإيطالية
 

Bukke Have 
الدمناركية

UTON
الرومانية

Vitol
AFTON
 �شركة او�شاكاAFTONالجنلزية

TPSاليابانية

B.B.ENERGYSOPETRADOW
CHEMICAL

HTP
DALMINالملانية

Trafigura
الماراتية

 لوبريزول
الماراتية

SUD
CHEMI

 يونايتد ديزل
AYGAZالماراتية

SHELLCHEVRON
الفرن�شية

JOHNSON
MATTHEYثوما�شني الهولندية

Litasco
SocarADDISOLMAN

الملانية

GlencoreORYX
العمانية

امل�صاهمون :-
بلغ عدد امل�شاهمني يف 2013/12/31 ما جمموعه )33137( م�شاهمًا.

ويبني اجلدول والر�شم البياين التايل توزيع امل�شاهمني ح�شب جن�شياتهم:

الن�سبة املئوية لالأ�سهم اململوكة %عدد الأ�سهم اململوكةالن�سبة املئوية لعدد امل�ساهمني %عدد امل�ساهمنياجلن�سية

2869586.5952985291674.632اأردنيون

32869.916406455610.162عرب

11563.489608252815.206اأجانب

100%10040000000%33137املجموع
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توزيع أسهم الشركة حسب فئات املساهمني

توزيع املساهمني حسب جنسياتهم

   يبني اجلدول والر�شم البياين التايل توزيع اأ�شهم ال�شركة ح�شب فئات امل�شاهمني 

الن�سبة املئوية لالأ�سهم %عدد الأ�سهمعدد امل�ساهمنيالفئـــة

329892352914758.823الأف��راد

1805625020.141املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الجتماعي

6323762385.941�شركات خدمات و�شناعة

125000006,250البنوك

2627307166.827�شناديق الدخار

313229870.807 املوؤ�ش�ش�ات العام�ة الأخ�رى

81003520.251�شركات التاأمي�ن

11053500.263وزارة املالية /املوؤ�ش�شة الأردنية لال�شتثمار �شابقًا

172789600.697فئات اأخ��رى

100%3313740000000 املجم��وع
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امل�شاهمون الذين ميلكون اكرث من )5%( من اأ�شهم ال�شركة للعامني 2012 و 2013

ا�سم امل�ساهـــم
الن�سبة املئوية لعدد الأ�سهم  %عدد الأ�سهم

2012201320122013

6525000805625020.3920.14املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الجتماعي

6.25   6.25 2500000 2000000البنك ال�شالمي للتنمية/ جده

8.525.00010.556.25026.6426.39املجم�وع

تداول اأ�سهم ال�سركة يف �سوق عمان املايل :
بلغ عدد الأ�شهم املتداولة خالل عام 2013 يف �شوق الأوراق املالية )5.8( مليون �شهم قيمتها )31.4( 
مليون دينار، وقد نفذت من خالل عقود حتويل بلغ عددها )11.631( عقدًا، وكان معدل �شعر ال�شهم 

الواحد )5.400( دين�ار.

ويبني اجلدول التايل حركة اأ�شهم ال�شركة يف �شوق عمان املايل من �شنة 2010 لغاية �شنة 2013 :

ال�سنة  
2010201120122013                        البيان

7.391.41216.721.9659.031.0095.808.130عدد الأ�شهم املتداولة

46.994.75987.500.00050.794.42531.386.272حجم التداول )بالدينار(

19.03732.07722.98311.631عدد العقود املنفذة

 القيمة ال�شوقية لالأ�شهم امل�شرح
167.680.000188.480.000184.960.000194.000,000واملكتتب بها )بالدينار(

5.2405.8905.7804.850�شعر الإغالق )بالدينار(

6.3605.2305.6205.400معدل �شعر ال�شهم )بالدينار(

23.152.25628.22014.520معدل دوران ال�شهم )%(
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كما يبني اجلدول التايل عدد امل�شاهمني ح�شب فئات الأ�شهم التي ميلكونها كما هي يف 31 كانون الأول 
: 2013

�سريحة الأ�سهم
الأ�سـهــمامل�ســاهمون

الن�سبة املئوية %العــدد الن�سبة املئوية %العــدد

100-11367441.276055631.51

500-1011229537.1030313967.58

1000-501333810.0723523045.88

5000-100131159.40254721415.66

10000-50013641.1025472146.37

3511.062519862363.00اأكرث من    10001 

100%10040000000%33137املجموع

اجلدول التايل يبني تطور ن�شبة الأرباح النقدية املوزعة على امل�شاهمني لل�شنوات الربع الأخرية 2009- 
2012 وتلك املقرتح توزيعها لعام 2013 :

2013**2012*2011*20092010 ال�سنــــة

2530151520الن�شبة املئوية  %

250300150150200ربح ال�شهم الواحد )فل�س(

*  مت توزيع اأ�شهم جمانية  بن�شبة )25%( من راأ�س املال.

** مقرتح توزيعها لعام 2013 بالإ�شافة اإلى توزيع اأ�شهم جمانية بن�شبة )25%( من راأ�س املال.

حقوق  و�شايف  جمانية(  وا�شهم  )نقدية  املوزعة  والأرب��اح  ال�شافية  الأرب��اح  التايل  اجل��دول  يبني  كما 
امل�شاهمني لل�شنوات الربع الأخرية 2009-2012 وتلك املقرتح توزيعها لعام 2013:

الأرباح ال�شافيةال�شن����ة
الأرباح املوزعة

�شايف حقوق  امل�شاهمني دينار جمموع الأرباح املوزعة
ا�شهم جمانيةنقدية

2009108547688000000-800000069514241

2010129752499600000-960000074876510

201121853669480000080000001280000086581400

20122157441060000001000000016000000103446600

*201328235326100000001250000022500000124689693

*  مقرتح توزيعها لعام 2013
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الل عام 2013                                   
خ

جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية لل�سركة واملبالغ التي تقا�سوها 
رية الذاتية لرئي�س واأع�ساء 

ال�س
جمل�س الإدارة 

اأ- رئي�س واأع�ساء 

رقم
ال�سم

 تاريخ
امليالد

جلامعة
ال�سهادة العلمية وا

 �سنة
التخرج

خلربة العملية
موجز ا

 تاريخ
 الع�سوية يف

جمل�س الإدارة

 عدد الأ�سهم
 التي ميلكها
 الع�سو يف
امل�سفاة

 عدد الأ�سهم
 اململوكة من قبل

  اأقارب ع�سو املجل�س
 )الزوجة والأولد

)الق�سر

 العقود وامل�ساريع
 والرتباطات التي

 عقدتها ال�سركة مع
جمل�س الإدارة

 رئي�س 
اأو اأع�ساء املجل�س

 املكافاأة عن عام
2012

)دينار (

 بدل تنقالت
جلان عن

 وع�سوية 
عام 2013
)دينار ( 

-1
ال�شيد وليد مثقال ع�شفور

جمل�س الدارة
رئي�س 

1932
 ماج�شتري علوم �شيا�شية
واقت�شاد-جامعة تن�شي

الوليات املتحدة المريكية
1958

- وزير �شناعة وجتارة �شابقًا.
-وزير الطاقة والرثوة املعدنية �شابقًا.

جمال�س ادارة العديد من البنوك
  - رئا�شة وع�شوية 

وال�شركات.

2007/4/30
1437

ل يوجد
ل يوجد

5000
83000

-2
 املهند�س

عمر اأ�شرف الكردي
جمل�س الدارة

نائب رئي�س 
1965

 ماج�شتري هند�شة كهربائية –
جامعة جورجيا

الوليات املتحدة المريكية
1987

- وزيرالت�شالت وتكنولوجيا املعلومات �شابقًا.
جمال�س ادارة.

- ع�شوية 
2007/10/1

1500
ل يوجد

ل يوجد
5000

18000

-3
****

حممود الذنيبات
حممد 

الدكتور 
1950

دكتوراه ادارة
جامعة جنوب كاليفورنيا

الوليات املتحدة المريكية
1982

- وزير دولة للتنمية الدارية �شابقًا.
- وزيرالتنمية الدارية ووزيرًا للثقافة �شابقًا.

- وزيرالتنمية الدارية ووزير البيئة �شابقًا.
 - وزير تطوير القطاع العام ووزير ال�شوؤون

الربملانية �شابقًا.
جمل�س ادارة عدة �شركات وموؤ�ش�شات.

- ع�شوية 

2011/5/12
1250

ل يوجد
ل يوجد

5000
14354

-4
 الدكتور ه�شام غرايبة

) ممثل ال�شمان الجتماعي (
1948

 دكتوراه يف الدارة املالية
جامعة تك�شا�س

الوليات املتحدة المريكية
1979

 - وزير �شابق.
- نائب رئي�س جامعة الريموك �شابقًا.

جمل�س ادارة الكهرباء الوطنية �شابقًا.
- رئي�س 

- عميد كلية طالل اأبو غزالة / اجلامعة الأملانية.

2011/8/1
ل يوجد

ل يوجد
ل يوجد

*5000
*20112

-5
 املهند�س عبد الرحيم فتحي

البقاعي
1959

 بكالوريو�س هند�شة
مدنية

/ من جامعة فريزنز
 الوليات املتحدة

المريكية

1983
جمل�س النواب الردين.

 - ع�شو 
جمال�س ادارة.

- ع�شوية 
2007/4/30

19625
ل يوجد

ل يوجد
5000

23000

-6
حممد ماجد ع��الن

 ال�شيد 
1953

بكالوريو�س ادارة اعمال
جامعة بريوت العربية

1986
- نائب مدير عام البنك ال�شالمي

  الردين.
2007/4/30

800
ل يوجد

ل يوجد
5000

18000
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رقم
ال�سم

 تاريخ
امليالد

جلامعة
ال�سهادة العلمية وا

 �سنة
التخرج

خلربة العملية
موجز ا

 تاريخ
 الع�سوية يف

جمل�س الإدارة

 عدد الأ�سهم
 التي ميلكها
 الع�سو يف
امل�سفاة

 عدد الأ�سهم
 اململوكة من قبل

  اأقارب ع�سو املجل�س
 )الزوجة والأولد

)الق�سر

 العقود وامل�ساريع
 والرتباطات التي

 عقدتها ال�سركة مع
جمل�س الإدارة

 رئي�س 
اأو اأع�ساء املجل�س

 املكافاأة عن عام
2012

)دينار (

 بدل تنقالت
جلان عن

 وع�سوية 
عام 2013
)دينار ( 

-7
املهند�س وائل اأكرم ال�شق��ا

 ممثل �شندوق تقاعد نقابة(
** )املهند�شني

1956
بكالوريو�س  هند�شة/ معمارية

اجلامعة الردنية
1980

- نقيب املهند�شني الردنيني �شابقًا.
جمل�س ادارة لعدة �شركات م�شاهمة.

- ع�شو 
2007/4/30

-
ل يوجد

ل يوجد
5000

23000      

-8
حممد �شالح

الدكتور جمال 
 ممثل البنك ال�شالمي للتنمية (

)/جدة
1947

دكتوراة اقت�شاد
 جامعة كيل

اململكة املتحدة
1979

 − مدير عام ال�شركة الردنية ل�شمان القرو�س
�شابقًا.

− امني عام وزارة التخطيط �شابقًا.
 −  م�شت�شار البنك ال�شالمي للتنمية – جدة

�شابقًا.
جمل�س ادارة �شركة البوتا�س العربية.

 −  ع�شو 

2007/6/1
-

ل يوجد
ل يوجد

*** 5000
***
 18000

-9
*****

حممد عيد بندقجي
ال�شتاذ 

1935
 بكالوري�س قانون
 جامعة القاهرة

1960
جمل�س الأعيان الأردين.

− ع�شو 
 −رئي�س جمعية التحكيم الردنية �شابقًا

جمل�س ادارة عدة �شركات وموؤ�ش�شات.
وع�شو 

2010/4/1
3125

ل يوجد
ل يوجد

5000
18000

-10
الدكتور نبيه  احمد �شالمة

1946
دكتوراة يف القت�شاد

 مركز الدرا�شات والبحوث 
القاهرة

2001
. − رئي�س جمل�س ادارة �شركة البوتا�س العربية �شابقًا
− مدير عام املوؤ�ش�شة الردنية لال�شتثمار �شابقًا.
جمل�س ادارة عدد من ال�شركات

 − رئا�شة وع�شوية 
ال�شناعية واملالية واخلدمية واملوؤ�ش�شات العامة.

2010/4/1
625

312 للزوجة
ل يوجد

5000
23000

-11   
حممد عدنان املا�شي

ال�شيد 
) ممثل ال�شمان الجتماعي (

1971
 ماج�شتري متويل/ اجلامعة

الأردنية
1992

 − مدير دائرة التدقيق ل�شندوق. ا�شتثمار
 ال�شمان الجتماعي.

 − البنك املركزي الردين/ دائرة التدقيق
الداخلي.

− ديلويت اند تو�س.
جمل�س ادارة لبع�س ال�شركات.

− ع�شوية 

2011/2/7
-

ل يوجد
ل يوجد

*5000
*23000

-12
 املهند�س �شليمان عبد الرزاق 

 الداود
1953

بكالوريو�س هند�شة �شناعية
جامعة ما�شو ت�شو�شت�س

الوليات املتحدة المريكية
1979

جمل�س ادارة ومدير عام عدة �شركات
 − رئي�س 
م�شاهمة.

2010/4/1
141265

10000 
ل يوجد

5000
18000

-13
ال�سيد ب�سام ر�ساد �سنقرط

1954
بكالوريو�س ادارة اأعمال
جامعة بريوت العربية

1978
 − مدير عام �شركة.

جمل�س ادارة عدة �شركات.
− ع�شو 

2011/5/12
187750

ل يوجد
12500

5000
18000

*  املكافاأة وبدل التنقالت وع�شوية اللجان تدفع للموؤ�ش�شة العامة لل�شمان الجتماعي.
* املكافاأة تدفع ل�شندوق تقاعد نقابة املهند�شني.

*
* املكافاأة وبدل التنقالت وع�شوية اللجان تدفع للبنك ال�شالمي للتنمية / جدة . 

*
*

حلكومة بتاريخ 2013/8/21.
*  مت تعيينه وزيرًا يف ا

*
*

*
* ا�شتقال بتاريخ 2014/2/23.

*
*

*
*
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ني لل�سركة واملبالغ التي تقا�سوها عام 2013:
ي واملدراء التنفيذي

رية الذاتية للرئي�س التنفيذ
ب- ال�س

المة حنا امل�شري مديرًا تنفيذيًا لل�شوؤون املالية اعتبارًا من 2014/4/1.
ني ال�شيد رمزي �ش

مت تعي
*

         

رقم
ال�سم

 تاريخ
امليالد

جلامعة
ال�سهادة العلمية وا

 �سنة
التخرج

حلالية
الوظيفة ا

 تاريخ التعيني
 يف ال�سركة

 عدد الأ�سهم
 التي ميلكها
يف امل�سفاة

 عدد الأ�سهم اململوكة
          من قبل الأقرباء
 )الزوجة والأولد

الق�سر(

 العقود وامل�ساريع
 والرتباطات التي

 عقدتها ال�سركة مع
موظفي الإدارة العليا

 الرواتب
) دينار(

 بدلت ال�سفر
 خالل عام

2013
      ) دينار(

-1
   املهند�س عبد الكرمي ح�شني العالوين

1955
بكالوريو�س هند�شة كيماوية
جامعة  .I.T.T -  الهند

1978
الرئي�س التنفيذي

1978/10/28
12500

ل يوجد
ل يوجد

185206

-2
   املهند�س هاين احمد �شو�س

1948
بكالوريو�س / هند�شة ميكانيكية

جامعة برت�شالفا - �شلوفاكيا
1975

 املدير التنفيذي
 للم�شفاة /نائب الرئي�س
التنفيذي لل�شوؤون الفنية

2008/7/9
ل يوجد

ل يوجد
ل يوجد

61471
ل يوجد

-3
ال�شيد هاين جودت منكو

1944
حما�شبة / م�شر

بكالوريو�س 
1967

 املدير التنفيذي
 للمالية/ نائب الرئي�س

 التنفيذي لل�شوؤون املالية
والدارية

2012/6/16
ل يوجد

ل يوجد
ل يوجد

72077
ل يوجد

-4
املهند�س عبداهلل خ�شر ار�شيدات

1952
 بكالوريو�س هند�شة ميكانيك

م�شر
1979

  املدير التنفيذي للنقل
1979

ل يوجد
ل يوجد

ل يوجد
38445

ل يوجد

-5
حممود �شالمه م�شوح

  املهند�س 
1953

 بكالوريو�س هند�شة ميكانيك
امريكا

1982
املدير التنفيذي للتوزيع

1984/5/13
ل يوجد

ل يوجد
ل يوجد

42621
ل يوجد

6050
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اجلدول التايل يبني الأ�شهم التي ميلكها اأع�شاء جمل�س الإدارة واجلهات التي ميثلوها كما يف 2013/12/31

الأ�سهم التي ميلكها الع�سوال�ســـــــم
 الأ�سهم التي متلكها
اجلهة التي ميثلها

 رئي�س جمل�س الإدارة 
ال�شيد وليد مثقال ع�شفور 

1437-

 نائب رئي�س جمل�س الدارة 
املهند�س عمر اأ�شرف الكردي 

1500-

-1250الدكتور حممد حممود الذنيبات

- 19625املهند�س عبد الرحيم البقاعي

ممثل البنك ال�شالمي للتنمية – جدة -
الدكتور جمال حممد �شالح    

-2500000

ممثل �شندوق التقاعد لأع�شاء نقابة املهند�شني
املهند�س وائل اأكرم حممد ال�شقا  

-436546

ممثل �شركة ال�شماحة العقارية -
ال�شيد حممد ماجد حممد عالن 

800250

-3125ال�شيد حممد عيد بندقجي 

-625الدكتور نبيه احمد �شالمة 

-187750ال�سيد ب�سام ر�ساد �سنقرط 

-141265املهند�س �شليمان عبد الرزاق الداود 

 ممثال املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الجتماعي 
 الدكتور ه�شام �شالح غرايبة
ال�شيد حممد عدنان املا�شي

-
-

8056250



42 التقرير السنوي  

11. ال�سوؤون الإدارية
انطالقًا من حر�س ال�شركة الدائم على توفري �شبل العي�س الكرمي ملوظفيها واأ�شرهم ومبا ي�شكله ذلك 
من حافز لهم على ال�شتمرار يف بذل اق�شى طاقاتهم يف العمل ويف �شبيل حتقيق ذلك فقد قررت ادارة 

ال�شركة خالل عام 2013 ما يلي :-

حتويل )74( موظفًا من موظفي العقود ال�شنوية يف ال�شركة الى عقود غري حمددة املدة ومنحهم . 1
جميع امتيازات املوظفني امل�شنفني.

تكرمي املوظفني املنتهية خدماتهم ممن عملوا يف ال�شركة ملدة تزيد عن )30( عامًا وتقدمي هدايا . 2
ثمينة لهم.

 التدريب وتنمية الكفاءات:
بلغ عدد  كفاءاتهم حيث  ورفع  ملوظفيها  والإداري  الفني  الأداء  تطوير  على  العمل  ال�شركة يف  ا�شتمرت 
الن�شاطات التدريبية التي قامت بها خالل عام 2013 �شمن فعاليات دائرة التدريب والتنظيم ومركز 
عبد املجيد �شومان للتدريب يف ال�شركة )111( ن�شاطًا ا�شتفاد منها )377( م�شاركًا وفيما يلي ملخ�شًا 

لأهم الفعاليات:

>    ايفاد )238( موظفًا حل�شور دورات تدريبية ) فنية ، ادارية ، مالية ( داخل الردن نفذت من خالل 
)86( برنامج تدريبي .

 >   اإيفاد )39( موظف�ًا حل�ش�ور دورات وموؤمترات خمتلفة خارج الأردن نفذت من خالل )25( ن�شاطًا 
تدريبيًا.

ويف اطار نظرتها خلدمة املجتمع املحلي, ولتقليل البطالة بني �شفوف املهند�شني لغايات اك�شابهم    <
اخلربة العلمية, وتاهيلهم لدخول �شوق العمل مت زيادة عدد املقاعد التدريبية يف ال�شركة لكل من 
املهند�شني  لتدريب  ال�شركة  وبرنامج  املهند�شني,  ونقابة  وال�شكان,  العامة  ال�شغال  وزارة  برنامج 
حديثي التخرج الى )28( فر�شة تدريبية يف ال�شنة بدل من )24( فر�شة با�شافة )4( فر�س على 

ح�شاب برنامج ال�شركة.

من  املوفدين  الى  بال�شافة  املختلفة  الردنية  واملعاهد  والكليات  اجلامعات  مع  التعاون  ا�شتمرار    <
الطلبة  تدريب  برنامج  �شمن  العربية  اجلامعات  طالب  لتبادل  العربي  واملجل�س  اليا�شتا,  منظمة 

لغايات ا�شتكمال متطلبات التخرج حيث مت تدريب )74( طالبًا وطالبة.

تدريب )14( متدرب من طرفها يف  والتدريب ومت  للت�شغيل  الوطنية  ال�شركة  التعاون مع  ا�شتمرار    <
ال�شركة.
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القوى الب�سرية العاملة:-
اأ - بلغ عدد العاملني يف ال�شركة بتاريخ 31 كانون الأول 2013 )3285( موظفًا موزعني على النحو التايل:

الن�شبة املئوية %العددنوع التعيني

247975.5امل�شنفون

66220.2العقود ال�شنوية

1444.3العقود املوؤقته  3-6 �شهور

ب – يبني اجلدول التايل مقارنة اأعداد املوظفني والعاملني يف ال�شرك�������ة من عام 2010 - 2013:

2010201120122013
2221252725642479امل�شنفون

1075771705662العقود ال�شنوية
2107495144عمال مياومة وعقود موؤقتة

3506337233643285املجموع
                  

ج –  يبني اجلدول والر�شم البياين التايل توزيع املوظفني والعاملني ح�شب فئاتهم كم�ا يف 31 كانون الأول 2013:     
                                                                                                                                                                                                             

الن�شبة املئوية املجموععمال عقود موؤقتةالعقود ال�شنويةامل�شنفونالفئة
ملجموع املوظفني %

210.64-183اخلا�شة
2337.09-2285الأولى
197960.24-1639340الثانية
594314144105232.03الثالثة

24796621443285100املجموع

ال�شنةن�وع التعيي��ن
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توزيع املوظفني املصنفني حسب مؤهالتهم العلمية

د- يبني اجلدول والر�شم البياين التايل توزيع املوظفني والعاملني ح�شب موؤهالتهم العلمية كما يف 31 
كانون الأول 2013 :

 العقودامل�شنفوناملوؤهالت العلمية
ال�شنوية

عمال املياومة 
الن�شبة املئوية ملجموع املجموعوالعقود املوؤقتة 

املوظفني %

1855.63-12560املهند�شون )من خمتلف التخ�ش�شات(

1785.42-13642اجلامعيون )من خمتلف التخ�ش�شات(

36911.23-29079الدبلوم املتو�شط 

60018.27-406194الثانوية العامة

3209.74-28832التلمذة املهنية 

782.37-744املراكز احلرفية

1160251144155547.34اأقل من الثانوية العامة



التقرير السنوي   45
أحد الشوارع داخل موقع املصفاة

 العقودامل�شنفوناملوؤهالت العلمية
ال�شنوية

عمال املياومة 
الن�شبة املئوية ملجموع املجموعوالعقود املوؤقتة 

املوظفني %

24796621443285100املجموع

ال�سالمة والبيئة :

اأوًل - ال�صالمة :
باأن املتمثل  �شعارها  منطلق  من  من�ش�اآتها  و  موظفيها  �ش�المة  على  تاأ�شي�شها  منذ  ال�شرك�ة  حر�شت 

) ال�شالمة اأول (، وت�شعى ال�شركة اإلى تر�شيخ مفهوم “ ثقافة ال�شالمة “ بني موظفيها من خالل التاأكيد 
من  و  فيها،  موظف  با�شغر  انتهاءا  و  اإداري  م�شتوى  اعلى  من  اجلميع  م�شوؤولية  هي  ال�شالمة  اأن  على 
خالل اإ�شراك الروؤ�شاء املبا�شرين يف اتخاذ القرارات و و�شع الإجراءات الالزمة ل�شمان الت�شغيل الآمن 
للمعدات التابعة لهم و من خالل توفري معدات الوقاية ال�شخ�شية ملوظفيهم وفقا ملا هو مطلوب يف اأنظمة 

ال�شالمة يف ال�شركة.  
و فيما يلي قائمة باأهم الأعمال التي قامت بها ال�شركة لرفع م�شتوى ال�شالمة خالل عام 2013 :

>   القيام بتوفري ظروف العمل الآمنة للموظفني من خالل اإتباع اإجراءات ال�شالمة املتبعة يف امل�شايف .
>   ت�م �ش�رف م�ع�دات الوقاية ال�شخ�شية للموظف�ي�ن.

وال�شيانة  العمليات  ال�شالمة يف وحدات  اللتزام مبتطلبات  للتدقيق على  مت عمل جولت ميدانية   <
ون�ساط الغاز والنقل وم�ستودعات العقبة وا�سدار تقارير بذلك.

مت عقد دورات تدريبية نظرية وعملية للموظفني وملوظفي ال�شالمة من خمتلف الدوائر لرفع كفاءتهم   <
مبجالت ال�شالمة.
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متابعة اإ�شدار ت�شاريح العمل املختلفة يف امل�شفاة/ املوقع، والتاأكد من التقيد بها ل�شمان �شالمة   <
العمل والعاملني.

كافة  على  وتوزيعة   )Near Miss( الو�شيكة  واحل��وادث  باحلوادث  للتحقيق  جديد  نظام  ا�شدار   <
مدراء ال�شركة.

ال�شتمرار يف اإ�شدار وجتديد ت�شاريح قيادة املركبات يف املوقع وكذلك اإ�شدار ت�شاريح التدخني   <
وت�شاريح اإ�شتخدام ال�شخانات الكهربائية يف خمتلف مناطق امل�شفاة. 

اإجراء التعريف الالزم واطالع املوظفني اجلدد واملتدربني والزائرين واملتعهدين ... الخ، باأنظمة   <
املواقع  يف  التعريفية  واجل��ولت  املحا�شرات  خالل  من  ال�شركة  يف  بها  املعمول  ال�شالمة  وتعليمات 

املختلفة يف امل�شفاة، وتوزيع ن�شخ من اأنظمة ال�شالمة على املوظفني اجلدد يف ال�شركة.
>  تفقد مواقع العمل من خالل اجلولت امليدانية اليومية يف وحدات امل�شفاة ومرافقها. 

مراقبة الن�شاطات التي لها عالقة ب�شالمة املعدات واملوظفني وذلك اأثناء اأعمال ترميم الوحدات   <
الدورية والطارئة والتاأكد من تقيد كافة العاملني باأنظمة وتعليمات ال�شالمة.

التحميل  وحمطات  �شويعر  حمطة  يف  البرتولية  وامل�شتقات  املحروقات  نقل  �شهاريج  على  التفتي�س   <
والتفريغ يف امل�شفاة للتحقق من تلبية متطلبات ال�شالمة. 

>  جتديد �شهادة نظام اإدارة اجلودة ISO 9001-2008 من �شركة لويدز ريج�شرت. 
العمل على تفعيل م�شاركة املوظفني يف حتقيق مفهوم ال�شالمة من خالل توزيع �شناديق القرتاحات   <

ومناذج لذلك. 
حتديث تعليمات ال�شالمة للزوار واإ�شدار من�شور » تعليمات دخول الزوار«.  <

ثانيا - البيئة :
وجت�شيدًا  املحلي  املجتمع  جتاه  البيئة  على  املحافظة  يف  مل�شوؤوليتها  ال�شركة  ادراك  من  انطالقًا   >
ا�شتخال�س  وحدة  م�شروع  بتنفيذ  ال�شركة  قامت  فقد  اخل�شو�س،  بهذا  املعلنة  البيئية  ل�شيا�شتها 
لعتبارات  تنفيذه  امل�شروع مت  هذا  باأن  علمًا  دينار،  مليون  بحوايل )15.5(  تقدر  بكلفة  الكربيت 
بيئية بحته بهدف احلد من انبعاث اكا�شيد الكربيت وفق املعايري البيئية العاملية ، ومن املتوقع ت�شغيل 

الوحدة يف الربع الأخري من عام 2014.
كما مت القيام بالجراءات التالية:  >

النفايات اخلطرة  امل�شفاة يف مركز معاجلة  اأن�شطة  الناجتة عن  املخلفات اخلطرة  التخل�س من   >
ح�شب القوانني والنظمة املعمول بها .

مراقبة م�شتويات النبعاثات الغازية والو�شع البيئي يف وحدات امل�شفاة ومناطق التحميل والنفط   >
اخلام واملناطق املحيطة بها والقيام بالجراءات الت�شحيحية حيثما يلزم .

اإعداد وحتديث ن�شرة معلومات ال�شالمة لكافة منتجات امل�شفاة بالإ�شافة الى الن�شرات الفنية لعدد   >
من املنتجات.

ت�شنيف واإعداد ن�شرات فنية لكافة املواد الكيماوية  اخلطرة امل�شتخدمة يف امل�شفاة لتحديد درجة   >
خطورتها وكيفية الوقاية منها.

مراقبة وقيا�س التلوث ال�شو�شائي يف مناطق ووحدات امل�شفاة املختلفة.  >
معاجلة عدد من اأحوا�س اخلزانات امللوثة باملواد الهيدروكربونية.  >
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ان�شاء برك لتجميع احلماأة الزيتية واملبا�شرة مب�شروع معاجلة زيوت املحولت الكهربائية املحتوية   >
.PCBs على مادة

. House keeping اإجراء تنظيف وترتيب لكافة �شاحات امل�شفاة  >

 خدمة املجتمع املحلي:
والدينية  واخلريية  التعليمية  للموؤ�ش�شات  دعمها  خالل  من  املحلي  املجتمع  بخدمة  ال�شركة  ا�شتمرت 
والبلديات يف اململكة، وذلك بالتربع لهذه املوؤ�ش�شات مل�شاعدتها يف اأداء ر�شالتها، وقد بلغت قيمة التربعات 

لعام 2013 مبلغ )234100( الف دينار مت التربع للجهات التالية :-
            

اجلهة                 القيمة/دينار  
35000 بلدية الها�شمية         
 27500 موؤ�ش�شة احل�شني لل�شرطان       
22000  نقابة العاملني يف م�شفاة البرتول        
15000 حملة الرب والح�شان       
10000 اجلامعة الردنية         
10000 جامعة الريموك         
10000 جامعة العلوم والتكنولوجيا       
10000 جامعة موؤته         
10000 جامعة اآل البيت         
10000 جامعة احل�شني بن طالل        
10000 اجلامعة الها�شمية          
10000 جامعة البلقاء التطبيقية        
10000 طرود اخلري ملنطقة لواء الها�شمية      

7500 جمعية البيئة الردنية        
7000 رابطة علماء الردن        
5000 العون الطبي الفل�شطيني        
5000 جمعية احل�شني /مركز الردن للتدريب والدمج ال�شامل    
2500 نادي ال�شعلة الريا�شي        
2000 نادي الها�شمية  الريا�شي        
2000 جمعية الثقافة ال�شالمية         
2000 نقابة املهند�شني/موؤمترات خمتلفة      
1500 نادي �شمو المري علي بن احل�شني لل�شم /اربد     
1000 جلنة دعم امل�شاجد وامل�شاريع اخلريية      
1000 جمعية احلماية من حوادث الطرق      
1000 منتدى برملاين افريقيا والدول العربية لل�شكان والتنمية    
1000 موؤ�ش�شة الثر ال�شامل للت�شميم واخلدمات املطبعية    
6100 جهات متفرقة         
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فيما بلغت قيمة التربعات العينية التي قدمتها ال�شركة خالل عام 2013 مبلغ )1630( دينارًا  مت التربع 
بها للجهات التالية:

1.  دير الروم الكاثوليك   
2.  مديرية اوقاف املفرق  م�شجد اخللفاء الرا�شدين  

3.  مديرية اوقاف املفرق / م�شجد حممود احمد امل�شاقبة  

اأ. امل�ساريع:        
اأوًل: امل�صاريع الرئي�صية التي مت اإجنازها:

1. الأعمال املتعلقة بوحدات امل�صفاة وملحقاتها:
*  �شراء اأربع �شاغطات غاز يف وحدة FCC يف موقع امل�شفاة بدًل من ال�شاغطات القدمية، بتكلفة 

)1،8( مليون دينار.
* �ش�راء مبادلت ح�رارية وح�زم اأنابيب ا�شتبدالية مبا فيها مولدي البخار الالزمني لرفع طاقة وحدة 

الإ�شفلت من )800( طن اإلى )1100( طن يف اليوم  بتكلفة اجمالية )1( مليون دينار.
*�ش�راء وتركيب )72( جهاز رادار لقي�ا�س احلرارة وامل�شتوى وتركيبها عل�ى اخلزانات  بتكلفة اجمالية 

)500.000( دينار. 
* رب�ط �شبك�ة مي�اه مكافحة احلريق يف امل�شفاة بخط �شلطة املياه بتكلفة )320.000( دينار. 

* حفر بئر مياه جديد بتكلفة اجمالية )250.000( دينار.  
* �شراء طقم تيوبات لفرن وحدة اإنتاج الهيدروجني بتكلفة اجمالية )250.000( دينار. 

* �شراء مربدين بالهواء لوحدة التقطري اجلوي الثالثة بتكلفة اجمالية )225.000( دينار. 
* �شراء وتركيب قبانني لتوزين ال�شهاريج نوع Pitless ملنطقة التحميل بتكلفة اجمالية )100.000( 

دينار.  
2. الأعمال اخلا�صة بالتوزيع )حمطات تعبئة الغاز وحمطات خدمة املطارات وم�صتودعات 

العقبة(  ووحدة اأعمال النقل وم�صنع مزج وتعليب الزيوت املعدنية:
 )اأ( ن�ساط الغاز امل�سال:

  * �شراء 250 الف ا�شطوانة �شعة 12.5 كغم غاز  بتكلفة )5.000.000( دينار.  
 * �شراء 150 الف ا�شطوانة �شعة 12.5 كغم غاز  بتكلفة )3.000.000( دينار.  

 * �شراء 450 الف �شمام ا�شطوانة غاز بتكلفة )1.183.500( دينار.  
 )ب( م�صنع مزج وتعليب الزيوت املعدنية:

* �شراء وتركيب 4 ماكينات اأختام ق�شدير على العبوات البال�شتكية و3 ماكنات طباعة على العبوات 
البال�شتكية باحلرب النافث بتكلفة )55.000( دينار.

)ج( م�صتودعات العقبة:
* �شراء وتركيب م�شخة تعزيز للنفط اخلام يف جنوب العقبة بتكلفة )300.000( دينار. 

* حتويل �شمامات العزل البوابية من يدوية الى كهربائية الغالق يف ر�شيف النفط وم�شخات التعزيز 
يف م�شتودعات جنوب العقبة بتكلفة )133.000( دينار.  

3. الأعمال الإن�صائية:    
)اأ( الأعمال املتعلقة بامل�صفاة:

مرور  لوحات  وتركيب  وتوريد  اأر�شفة  وا�شتبدال  خر�شانية  واطاريف  و�شاحات  طرق  �شيانة  اأعمال   *
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وتاأهيل مدخل املنطقة ال�سكنية وتنفيذ خطوط ت�سريف ومناهل وتنفيذ حفريات كوابل يف مواقع خمتلفة 
من امل�شفاة بتكلفة   )243.000( دينارًا.  

من  مياه  ودورة  اأكواخ  ع�شرة  وتركيب  وتوريد  خر�شانية  وبالطات  وركائز  قواعد  و�شيانة  اإن�شاء  اأعمال   *
املباين اجلاهزة بتكلفة   )158.000( دينارًا.  

*اأعمال اإ�شالح و�شيانة عدة مباين يف امل�شفاة واملنطقة ال�شكنية- الزرقاء ومبنى الإدارة العامة يف عمان 
بتكلفة   )146.000( دينارًا.  

* اإن�شاء ثالث برك حثالة معزولة بلفائف نايلون )HDPE( بتكلفة   )139.000( دينارًا .  
)ب( الأعمال املتعلقة مب�صتودعات العقبة:

بتكلفة    العقبة  املوقع اجلنوبي/  وتو�شعة �شبكة احلا�شوب يف  اأعمال �شيانة وحتديث ملباين احلرا�شة    *
)81.000( دينارًا.  

لدخول  ال�شائل يف اخلزانات وعمل رمبات  لقيا�س م�شتوى  رادارات  الالزمة لرتكيب  املدنية  الأعمال    *
العقبة  اجلنوبي يف  املوقع  التبخري يف  �شياج حماية حول حفر  وعمل  اخلزانات  اأحوا�س  لبع�س  الأليات 

بتكلفة   )36.000( دينارًا.
)ج( الأعمال املتعلقة بن�ساط الغاز امل�سال:

اإن�شاء مظلة معدنية للروافع ال�شوكية يف حمطة غاز عمان بتكلفة    )27.000( دينارًا.     *
امل�صاريع احلالية حتت التنفيذ:  ثانيًا: 

الأعمال املتعلقة بوحدات امل�صفاة وحملقاتها:      .1
م�شروع وحدة ا�شتخال�س الكربيت بتكلفة حوايل )15,5( مليون دينار.     *
م�شروع غالية البخار اجلديدة بتكلفة حوايل )5.500.000( دينار.     *

تقديرية  بتكلفة  الثانية  البنزين  حت�شني  ووح��دة  الثالثة  الأويل  التقطري  وح��دة  لأف��ران  تيوبات  �شراء   *
)2.000.000( دينار.   

تقديرية  بتكلفة  ال�شاعة  مكعب/  م��رت   300 بطاقة  ج��دي��دة  نيرتوجني  اإن��ت��اج  وح��دة  وت��وري��د  ت�شميم   *
)1.300.000( دينار.   

توريد وتركيب خط  مياه بئر رقم )12 اأ( قطر 8 اأن�س وا�شتبدال خط املياه العادمة ال�شناعية قطر 12   *
اإن�س بقطر 14 اإن�س بتكلفة تقديرية اإجمالية )1( مليون دينار.   

�شراء اجلزء العلوي مع جزء اأنبوب خط البخار العلوي لربج وحدة التقطري اجلوي رقم )3( ل�شتبدال   *
املعدات احلالية بتكلفة تقديرية )900.000( دينار.   

تعديل جزء من �شبكة مياه مكافحة احلريق بتكلفة تقديرية )750.000( دينار.     *
 )450.000( تقديرية  بتكلفة  التنفيذ(  )اأعمال  وتهوية  وتكييف  �شغط  باأنظمة  التحكم  غرف  جتهيز   *

دينار.   
�شراء �شيارة انقاذ وتدخل �شريع ))Hazmat بتكلفة تقديرية )400.000( دينار.     *

تركيب اأربع �شاغطات غاز يف وحدة FCC يف موقع امل�شفاة بدًل من ال�شاغطات القدمية، بتكلفة )350(   *
الف دينار.   

تركيب اأنظمة اإطفاء ملن�شات التحميل بتكلفة )200.000( دينار.     *
تقديرية  بتكلفة  املوقع  الدقيقة يف  الآلت  املحروقات يف م�شغل  لعدادات �شهاريج  اإن�شاء حمطة معايرة   *

)100.000( دينار.   
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ت�شميم واإن�شاء مركز تدريب لرجال الإطفاء العاملني يف امل�شفاة بحيث ي�شتمل املركز على مناذج   *
حتاكي �شيناريوهات احلرائق املختلفة بتكلفة تقديرية )100.000( دينار.  

*توريد مياه �شرب بال�شهاريج للم�شفاة / املنطقة ال�شكنية بتكلفة تقديرية )100.000( دينار
2. الأعمال اخلا�صة بالتوزيع )حمطات تعبئة الغاز وحمطات خدمة املطارات وم�صتودعات 

العقبة(  ووحدة اأعمال النقل وم�صنع مزج وتعليب الزيوت املعدنية:\   
)اأ(  ن�ساط الغاز امل�سال:

*  �شراء 450 الف �شمام اأ�شطوانة غاز بتكلفة )1.000.000( دينار.  
*  �شراء وتركيب )13( ماكنة توليد البخار لرتكيب الأختام النكما�شية بتكلفة تقديرية )675.000( دينار.

)ب( م�صنع مزج وتعليب الزيوت املعدنية:
* �شراء رافعني �شوكيتني بطاقة 4 طن تداران مبحرك كهرباء بتكلفة تقديرية )85.000( دينار. 

 )ج( م�صتودعات العقبة وحمطات خدمة املطارات:
* اإن�شاء خزاين بنزين يف املن�شاآت النفطية جنوب العقبة وخزاين وقود طائرات يف حمط�ة مطار امللكة 

علياء الدول�ي بتكلفة اإجمالي�ة )10.4( مليون دينار.
* خدمات ا�شت�شارية من جهة متخ�ش�شة يف اأنظمة الإطفاء لدرا�شة انظمة الإطفاء يف حمطة ال�شركة 

يف مطار امللكة علياء الدويل وحمطات تعبئة الغاز يف عمان واربد بتكلفة تقديرية )95.000( دينار.
* تزويد وتركيب اأنظمة اإطفاء ملن�شات التحميل يف املن�شاآت النفطية جنوب العقبة، بتكلفة )80.000( دينار.
علياء  امللكة  مطار  يف  الأر�شي  للتزويد  ال�شركة   ملحطة  التحكم  نظام  لتحديث  ا�شت�شارية  خدمات   *

الدويل بتكلفة تقديرية )65.000( دينار.
)د( ووحدة اأعمال النقل:

* توريد )35( �شهريج لنقل وتوزيع امل�شتقات النفطية ب�شعة 16000/12000 لرت متوافقة مع ا�شرتاطات 
التفاقية الأوروبية لنقل املواد اخلطرة على الطرق )ADR 2011(، بتكلفة اإجمالية تقديرية )4( 

مليون دينار.  
3. الأعمال الإن�صائية:

)اأ( الأعمال املتعلقة بامل�صفاة:
بع�س  وتو�شعة  م�شلحة  خر�شانية  مدات  واإن�شاء  اطاريف  وا�شتبدال  متفرقة  و�شاحات  طرق  �شيانة   *

ال�شوارع يف امل�شفاة بتكلفة   )199.000( دينارًا. 
بتكلفة  /الزرقاء  ال�شركة  ال�شكنية ويف مزرعة  املنطقة  ويف  امل�شفاة  داخل  متفرقة  اإن�شائية  اأعمال   *

)94.000( دينار.  
* توريد وتركيب لوحات مرور قيا�شية ولوحات اإر�شادية  يف موقع امل�شفاة/ الزرقاء بتكلفة   )57.000( دينار.
* حفريات خنادق لتمديد كوابل الكهرباء الالزمة لتزويد م�شخة البئر اجلديد رقم )12 اأ( مب�شدر 
كهربائي دائم، وعطاء �شيانة ملدة �شنة لتنفيذ حفريات كوابل متفرقة يف امل�شفاة وفتح اأغطية كوابل 

داخل الوحدات بتكلفة )57.000( دينارًا.  
* عطاء �شيانة ملدة �شنة لتنفيذ و�شيانة قواعد املعدات والأنابيب واخلزانات واجلدران الإ�شتنادية يف 

مواقع متفرقة داخل امل�شفاة بتكلفة  )40.000( دينار.
)ب( الأعمال املتعلقة مب�صتودعات العقبة:  

* اأعمال مدنية متفرقة يف العقبة بتكلفة )70.000( دينار.
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ثالثًا:امل�صاريع الرئي�صية التي �صتنفذ اأو �صيبداأ تنفيذها خالل عام 2014:
1. الأعمال املتعلقة بوحدات امل�صفاة:

* درا�شة ا�شت�شارية وتركيب نظ�ام مراقبة تلفزيوني�ة ملوقع امل�شفاة بتكلفة تقديرية )3( مليون دينار.
* �شراء وتركيب نافخ هواء يعمل مبحرك بخاري لوحدة  FCC بتكلفة تقديرية )2( مليون دينار.

* اإن�شاء خزان مياه �شعة 9000 مرت مكعب يف وحدة اخلدمات الأولى بتكلفة تقديرية )1.500.000( دينار.
* �شراء رافعة )crane( قدرة )80( طن بتكلفة تقديرية )1.000.000( دينار.  

* ت�شميم وتوريد خزان جديد لغاز الهيدروجني وخزانني للنيرتوجني بتكلفة تقديرية )850.000( دينار.
* اإجراء فح��س دوري مكثف لتاأهيل خزان�ات الغ�از الكروي�ة بتك�لف�ة تقديري�ة )700.000( دينار.

* ا�شتبدال م�شخات مياه التربيد احلالية وحمركاتها بتكلفة تقديرية )500.000( دينار. 
بتكلفة  للم�شفاة  والغاليات  الرئي�شية  الوحدات  الدقيقة يف  واللت  التحكم  انظمة  * درا�شة حتديث 

تقديرية )500.000( دينار.  
*  ا�شتكمال فح�س اأر�شيات خزانات الزيت اخلام والبنزين والديزل والفتور والكاز يف املوقع بالتبعاث 

ال�شوتي بتكلفة تقديرية )400.000( دينار.  
*  ا�شتبدال م�شخة Slurry Product وم�شخات غذاء وحدة التقطري اجلوي   رقم 2 بتكلف�ة تقديرية 

)270.000( دينار. 
*  �ش�راء تيوبات لغاليتي البخ�ار رق�م A/B بتكلف�ة تقديرية )250.000( دينار.  

الت�شغيلي املتبقي  Condition Assessment لتحديد العمر  باأعمال  *  ال�شتعانة بهيئة متخ�ش�شة 
التوربيني  والنافخ  البنزين  حت�شني  وحدة  و�شاغطة   G5 الغازي  واملولد   G3 & G4 للمولدين 

لوحدة F.C.C بتكلفة تقديرية )250.000( دينار.  
*  ال�شتعانة بهيئة متخ�ش�شة لإجراء  فح�س دوري  مكثف لتاأهيل بع�س خزانات الغاز الكروية وتقييم 

احلماية املهبطية  يف امل�شفاة بتكلفة تقديرية )250.000( دينار.  
*  اخلدمات الأ�شت�شارية  لتحديث نظام التحميل لي�شبح نظام تعبئة من الأ�شفل مع نظام ا�شرتجاع 

للغازات واإن�شاء نظام اإدارة لأ�شطول النقل وعمليات التعبئة بتكلفة تقديرية )250.000( دينار.
احلرارة  ذات  امل�شخات  على  احلريق  مكافحة  واأنظمة  بعد  عن  للت�شغيل  �شمامات  وتركيب  �شراء    *

العالية بتكلفة تقديرية )225.000( دينار.  
*  حفر بئر مياه جديد بتكلفة تقديرية )200.000( دينار.  

*  �شراء م�شختي �شحب Mono بتكلفة تقديرية )200.000( دينار.  
*  �شراء 4 قبانات ملنطقة التحميل نوع )Pitless(  بتكلفة تقديرية )200.000( دينار. 

*  �شراء اأجهزة قيا�س ومعدات خمتلفة لدوائر ال�شيانة بتكلفة تقديرية )200.000( دينار. 
*  �شراء رافعة ملعايرة القبانات بتكلفة تقديرية )200.000( دينار.  

*  �شراء معدات الطوارئ كما يلزم بكافة ال�شيناريوهات املحتملة يف الوحدات و�شبكات الأنابيب بتكلفة 
تقديرية )200.000( دينار.  

*  �شراء اأجهزة متنوعة للمختربات بتكلفة تقديرية )200.000( دينار.  
بتكلفة  الثانية  البنزين  لوحدة حت�شني  الغاز  �شاغطة  �شحب  على خط  فلرتة  نظام  وتركيب  �شراء    *

تقديرية )200.000( دينار.  
*  �شراء �شايكلونات احتياطية جديدة بتكلفة تقديرية )180.000( دينار.  
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 AUDCO ا�شتبدال �شمامات  ال�شعلة )Flare minimization( مع  الى  الفواقد  *  درا�شة خف�س 
على �شواغط وحدة تهذيب النفثا بتكلفة تقديرية )150.000( دينار. 

*  حتديث القواطع الكهربائية القدمية يف حمطات التحويل والتوزيع )املحطة القدمية( بتكلفة تقديرية 
)150.000( دينار.  

الهيدروجني ب�شاغطات  التابعة لوحدة  التدوير  ا�شتبدال �شاغطات  الهيدروجني:  انتاج غاز  *  وحدة 
جديدة بطاقة اأعلى بتكلفة تقديرية )125.000( دينار.  

تقديرية  بتكلفة   1- رق��م  بالفراغ  التقطري  وح��دة  يف  ال��دي��زل  م��ادة  لتربيد  جديد  م��ربد  اإ�شافة    *
)120.000( دينار.  

اإحداها تدار مبحرك كهربائي والأخرى تدار بتوربني بخاري بتكلفة  *  �شراء م�شختني لزيت الوقود 
تقديرية )120.000( دينار.  

بتكلفة  الكيماوية  املواد  مع  التعامل  واألب�شة  احلريق  من  الوقاية   / احلماية  واألب�شة  معدات  �شراء    *
تقديرية )100.000( دينار.  

*  �شيانة �شاملة للمولد البخاري TG3 ونظام التهييج اخلا�س به بتكلفة تقديرية )100.000( دينار.
*  حتديث انطمة حارقات الغاليتني A&B ح�شب متطلبات NFPA85 بتكلفة تقديرية )100.000( دينار.
معاجلة الغاز امل�شال بالأمني LPG Amine :ا�شتبدال م�شخات الوحدة عدد )6( بتكلفة تقديرية    *

)100.000( دينار.  
*  �شراء �شهاريج متحركة لتخزين مادة �شائل رغوة مكافحة احلريق �شعة 18000 لرت لكل منها عدد 2 

من ال�شوق املحلي بتكلفة   تقديرية )100.000( دينار.  
تقديرية  بتكلفة     )Fitness for Service( �ال والفنيني يف جمال  للمهد�شني  تدريب  دورات  *  عقد 

)100.000(  دينار.  
*  ا�شتخدام مدربني متخ�ش�شني يف موا�شيع )PSM & HSEQ( ح�شب متطلبات معيدي التاأمني 

بتكلفة   تقديرية )100.000( دينار.  
الغازي  للتوربني  التابعة  الغاز  جتميع  وحدة  �شاغطتي  حلماية     Coalescer فلرتة  نظام  تركيب    *

بتكلفة تقديرية )100.000( دينار.  
  Performance( نوع  اأ�سفلت  الإنتاج  مرجعية  �سروط  الأع��داد  اال�سفلت  لوحدة  ا�ست�سارية  درا�سة    *

Grade( بتكلفة تقديرية )100.000( دينار.  
2. الأعمال اخلا�صة بالتوزيع )حمطات تعبئة الغاز وحمطات خدمة املطارات وم�صتودعات 

العقبة(  ووحدة اأعمال النقل وم�صنع مزج وتعليب الزيوت املعدنية:  
 )اأ( ن�ساط الغاز امل�سال:

* ال�شتعانة بهيئة متخ�ش�شة لإجراء  فح�س  لتاأهيل  خزانات الغاز املطمورة وتقيم احلماية املهبطية 
يف حمطة غاز عمان، بتكلفة   تقديرية )1.000.000( دينار.  

* ال�شتعانة بهيئة متخ�ش�شة لتقييم خزان الغاز الكروي يف حمطة غاز عمان وتقدمي ما يلزم عمله 
ل�شمان الت�شغيل الآمن لهذا اخلزان بتكلفة   تقديرية )250.000( دينار.

* عمل درا�شة HSEIA  ملن�شاآت الغاز  للتاأكد من ا�شتيفائها لال�شرتاطات البيئية واعداد خطة طوارئ 
)ERP( م�شتندة على درا�شة COMAH  بتكلفة   تقديرية )250.000(  دينار. 

تاأهيل مهند�شي حمطات الغاز بتكلفة   تقديرية )100.000( دينار.     *
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)ب( م�صنع مزج وتعليب الزيوت املعدنية:
* �شراء خط تعبئة زيوت معدنية  اتوماتيكي  لعبوات بال�شتيكية �شعة )5( لرت بطاقة اإنتاجية 800 عبوة 

/ �شاعة بتكلفة   تقديرية )350.000(  دينار. 
*  �شراء خط  تعبئة زيوت معدنية  اتوماتيكي جلالونات بال�شتيكية �شعة ) 20 و 25 ( لرت بطاقة اإنتاجية 

350 جالون / �شاعة بتكلفة   تقديرية )250.000(  دينار.
)ج(  الأعمال املتعلقة مب�صتودعات العقبة:   

*  �شراء وتركيب م�شخة تعزيز بنزين / ديزل يف جنوب العقبة بتكلفة تقديرية )300.000( دينار.
*  فح�س خزاين الغاز الكرويني بق�شد تاأهيلهما بتكلفة   تقديرية )250.000(  دينار. 

*  عمل درا�شة HSEIA  ملن�شاآت جنوب العقبة  للتاأكد من ا�شتيفائها لال�شرتاطات البيئية واعداد خطة 
طوارئ )ERP( م�شتندة على درا�شة COMAH  بتكلفة   تقديرية )250.000( دينار. 

العقبة  م�شتودعات جنوب  املهبطية  خلزانات  انظمة احلماية  لتقييم  بهيئة متخ�ش�شة  ال�شتعانة    *
وحتديد اجراءات الت�شويب الالزمة بتكلفة   تقديرية )200.000(  دينار. 

العقبة بتكلفة تقديرية  الغاز امل�شال ملرافق التحميل يف م�شتودعات جنوب  *  �شراء وتركيب عدادات 
)100.000( دينار. 

2. الأعمال الإن�صائية :
)اأ(  الأعمال املتعلقة بامل�صفاة:

واخلزانات  القائمة  الكروية  امل�شال  البرتويل  الغاز  خلزانات  خر�شانية  وقنوات  اأحوا�س  اإن�شاء    *
بتكلفة    التبخري  بحفرة  الزرقاء  املوقع/  يف  الكروية  اخلزانات  اأحوا�س  وربط  الأفقية  ال�شطوانية 

تقديرية )440.000( دينارًا. 
*  توريد مواد ومعدة لتنفيذ اأعمال الوقاية ال�شلبية من احلريق وتقدمي خدمات تدريب طاقم من كادر 
والن�شف  امل�شفاة  يف  املعدنية  الهياكل  لبع�س  احلريق  من  ال�شلبية  الوقاية  اأعمال  لتنفيذ  امل�شفاة 

ال�شفلي للخزان الكروي يف حمطة غاز عمان بتكلفة   تقديرية )332.000( دينارًا. 
*  اأعمال �شيانة واإن�شاء مباين وقواعد معدات بتكلفة تقديرية  )292.000( دينارًا واأهمها:

- �شيانة اأعمدة وعقدات مبنى حمطة توليد الكهرباء.
- �شيانة واإعادة تاأهيل هيكل خر�شاين يف وحدة التقطري اجلوي الأويل رقم )1(.

- عزل اأ�شطح بع�س املباين يف امل�شفاة.
يف  الكهرباء  توليد  حمطة  يف  الرئي�شية  املراقبة  غرفة  لأر�شية  البال�شتيكية  التك�شية  ا�شتبدال   -

امل�شفاة باأر�شية جديدة.
- �شيانة اأر�شية هنجر م�شنع ال�شطوانات. 

اأعمال �شيانة اأر�شيات خر�شانية وقواعد معدات بتكلفة تقديرية  )253.000( دينار.   *
اأعمال اإن�شائية جديدة بتكلفة تقديرية  )115.000( دينار واأهمها:  *

- اإن�شاء برج حرا�شة جديد رقم 11/اأ.
- اإن�شاء م�شتودع للمواد الكيميائية لدائرة املختربات.

واليونيبون  الهيدروجني  انتتاج  لوحدات  الكهربائية  القدرة  معامل  حت�شني  للوحات  غرفة  اإن�شاء   -
والتقطري بالفراغ رقم )2(.

و�شطية  واإ�شافة جزر  والبالطات اخلر�شانية  بالزيوت  امللوثة  املياه  ت�شريف  اأنظمة  على  تعديالت   *
ملن�شات التحميل )اأ( و)ب( يف موقع امل�شفاة: املرحلة الأولى منطقة التحميل »ب« بتكلفة   تقديرية 

)200.000( دينارًا. 
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بتكلفة   تقديرية  الثانية   املرحلة  للخزانات  بالزيوت  امللوثة  املياه  اأنظمة ت�شريف  وتاأهيل  ا�شتبدال   *
)200.000( دينارًا. 

* اإن�شاء درج طوارئ ملبنى الإدارة /عمان بتكلفة   تقديرية )100.000( دينارًا. 
* تاأهيل �شبكات الت�شريف يف الوحدات الإنتاجية ل�شتيعاب مياه مكافحة احلريق وا�شتبدال البالطات 
تقديرية  بتكلفة  والهيدروجني  اليونيبون  وح��دة  منطقة   ) الثانية  )املرحلة  التالفة  اخلر�شانية 

)100.000( دينارًا.
)ب( الأعمال املتعلقة مب�صتودعات العقبة:

*  اأعمال مدنية متفرقة بتكلفة   تقديرية  )60.000( دينار. 
)جـ( الأعمال املتعلقة بن�ساط الغاز امل�سال:

ال�شيارات  ا�شطفاف  �شاحة  وتعديل  عمان  غ��از  حمطة  ح��ول  واأ�شيجة  خر�شانية  ج��دران  اإن�شاء   *
وال�شهاريج بتكلفة   تقديرية )100.000( دينار.

)د( الأعمال املتعلقة مبحطات خدمة املطارات:
املياه يف حمطة  لدورات  �شيانة  واأعمال  معدنية  ومظالت  وتنفيذ غرفة خر�شانية  ت�شميم  اأعمال    *

ال�شركة يف مطار عمان املدين )مطار ماركا( بتكلفة   تقديرية )50.000( دينارًا. 

بتاريخ  ه��ي  كما  فيها  العاملني  وع��دد  ال�شتثمار  وكلفة  ال�شركة  لأن�شطة  اجل��غ��رايف  التوزيع  م��واق��ع 
2013/12/31

املوقع
 قيمة املوجودات

الثابتة
)دين��ار(

عدد املوظفني

عمال العقودعقود �شنويةم�شنف
3-6 ا�شهر

53.087.907441192100عمان

246.663.494162739812الزرقاء

11.635.1581261628اربد

-31.418.66627445العقبة

-160.35991الكرك

---8.328الطفيلة

917.8032104املفرق

---103.860معان

343.995.5752479662144املجموع الكلي
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بيانات اإف�ساح اأخرى:
> بلغ حجم ال�شتثمار الراأ�شمايل لأن�شطة ال�شركة عام 2013  مبلغ )28.839.609( دينار.

> متتلك ال�شرك�ة كما يف 2013/12/31 ال�ش�ركات التابع�ة التالي�ة:-
-   ال�شركة الردنية ل�شناعة وتعبئ�ة الغ�از امل�شال – راأ�شمالها )4( مليون  دينار مدفوع  )%50(. 

-   ال�شرك�ة الردني�ة ل�شناعة الزي�وت املعدنية – راأ�شماله�ا )3( ملي�ون دينار مدفوع )%50(.

- ال�شركة الأردنية لت�شويق املنتجات البرتولية – راأ�شمالها )15( مليون دينار مدفوع )%50(.
< بلغ بدل اأتعاب تدقيق ح�شابات ال�شركة التي مت دفعها ملدقق احل�شابات ديلويت اآند تو�س )58.000( دينار.
< مل يحدث خالل عام 2013 عمليات ذات طبيعة غري متكررة  وال تدخل �سمن الن�ساط الرئي�سي لل�سركة .

1- يقر جمل�س  اإدارة  �شركة م�شفاة البرتول الأردنية امل�شاهمة املح�دودة بعدم وجود  اأي اأمور جوهرية قد 
توؤثر على ا�شتمرارية ال�شركة خالل ال�شنة املالية التالية ومل يتم الف�شاح عنها. 

2- يقر جمل�س الدارة مب�شوؤوليته عن اعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقاب�ة فعال ف�ي   ال�شركة .

رئي�س جمل�س الدارةنائب رئي�س املجل�سع�ش����و 

وليد مثقال ع�شفوراملهند�س عمر ا�شرف الكردياملهند�س عبد الرحيم  فتحي البقاعيال�ش����������م
التوقيع

ع�ش����وع�ش����وع�ش����و 
حممد ماجد ع�الناملهند�س وائل اأكرم ال�شقاالدكتور جمال حممد �شالحال�ش����������م

التوقيع

ع�ش����وع�ش����وع�ش����و 
حممد عيد بندقجيالدكتور نبيه احمد �شالمةاملهند�س �شليمان عبد الرزاق الداوودال�شم
ا�شتقالالتوقيع

ع�ش����وع�ش����وع�ش����و 

الدكتور حممد حممود ذنيباتحممد عدنان املا�شيال�شم
ب�سام ر�سيد �سنقرطعني وزيرًا يف احلكومة

ا�شتقالالتوقيع

ع�ش����و 
الدكتور ه�شام �شالح غرايبةال�شم
التوقيع

نقر نحن املوقعون ادناه ب�شحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف التقرير ال�شنوي . 

رئي�س جمل�س الدارةالرئي�س التنفيذياملدير التنفيذي للمالي�ة 
وليد مثقال ع�شفوراملهند�س عبد الكرمي ح�شني عالوينرمزي �شالمة امل�شريال�ش�م

التوقيع
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تو�سيات جمل�س الإدارة 

امل�شادقة على البيانات املالية لل�شركة لل�شنة املنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2013 وتقرير جمل�س   .1
الإدارة واخلطة امل�شتقبلية واإبراء ذمة رئي�س واأع�شاء جمل�س الإدارة.

املوافقة على تخ�شي�س مبلغ )3.219.403( دينارًا حل�شاب الحتياطي الإجباري.  .2
املوافقة على توزيع الأرباح على امل�شاهمني بن�شبة )20%( من راأ�س مال ال�شركة املدفوع، اأي مبلغ   .3
بتاريخ عقد اجتماع  ال�شركة  اأ�شوًل يف �شجالت  امل�شجل  ال�شهم  الواحد ملالك  لل�شهم  )200( فل�س 

الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الأرباح.
4.  ر�شملة )12.5( مليون دينار وتوزيعها كاأ�شهم جمانية بن�شبة )25%( من راأ�س املال.

انتخاب مدققي ح�شابات ال�شركة لل�شنة املالية 2014.  .5
6.  اقرار انتخاب املهند�س عالء عارف البطاينة وغرفة �شناعة عمان ع�شوين يف جمل�س اإدارة ال�شركة 

مللء املقاعد ال�شاغرة يف جمل�س الإدارة ح�شب املادة )44( من النظام الداخلي لل�شركة.

اأية اأمور اأخرى تقرتح الهيئة العامة اإدراجها يف جدول الأعمال وتدخل يف نطاق اأعمالها.  .7
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جدول املحتويات

�شركة م�شفاة البرتول الأردنية
)�شركة م�شاهمة عامة حمدودة(

عمان – الأردن

القوائم املالية املوحدة لل�صنة املنتهية يف
31 كانون الأول 2013 

مع تقرير مدقق احل�صابات امل�صتقل

قائم����ة / ال�شفحة
61تقرير مدقق احل�شابات امل�شتقل

اأ/64قائمة املركز املايل املوحد
ب/66قائمة الدخل املوحد 

ج/67قائمة الدخل ال�شامل املوحد

د/68قائمة التغيريات يف حقوق امل�شاهمني املوحدة

ه�/69قائمة التدفقات النقدية املوحدة
71اإي�شاحات حول القوائم املالية املوحدة
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اإلى م�ساهمي 
�سركة م�سفاة البرتول الأردنية

)�سركة م�ساهمة عامة حمدودة(
عمان - الأردن

تقرير حول القوائم املالية
عامة  م�شاهمة  )�شركة  الأردنية  البرتول  م�شفاة  ل�شركة  املرفقة  املوحدة  املالية  القوائم  بتدقيق  قمنا 
حمدودة( ، والتي تتكون من قائمة املركز املايل املوحدة كما يف 31 كانون الأول 2013 وكل من قوائم 
الدخل والدخل ال�شامل والتغريات يف حقوق امل�شاهمني والتدفقات النقدية املوحدة لل�شنة املنتهية بذلك 
�شابقًا  . وكنا قد دققن��ا  اأخرى  اإي�شاحية  ، ومعلومات  الهامة  لل�شيا�شات املحا�شبية  ، وملخ�س  التاريخ 
القوائ��م املالي���ة املوحدة لل�شرك��ة للع���ام 2012 واأ�شدرن��ا تقريرنا املتحفظ حولها بتاريخ 16 ايار 2013 .

م�سوؤولية الدارة عن القوائم املالية املوحدة 
اإن الدارة م�شوؤولة عن اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة وعر�شها ب�شورة عادلة وفقًا للمعايري الدولية 
للتقارير املالية.  وت�شمل هذه امل�شوؤولية الحتفاظ بالرقابة الداخلية التي جتدها الدارة منا�شبة لتمكنها 
من اعداد القوائم املالية املوحدة ب�شورة عادلة خالية من اأخطاء جوهرية ، �شواء نا�شئة عن احتيال او 

عن خطاأ. 

م�سوؤولية مدقق احل�سابات 
اإن م�شوؤوليتنا هي اإبداء راأي حول هذه القوائم املالية املوحدة ا�شتنادًا اإلى تدقيقنا ، باإ�شتثناء ما يرد يف 
الفقرتني )1( و)2( اأدناه ، قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايري الدولية للتدقيق، وتتطلب تلك املعايري اأن نتقيد 
مبتطلبات قواعد ال�شلوك املهني واأن نقوم بتخطيط واجراء التدقيق للح�شول على تاأكيد معقول فيما اإذا 

كانت القوائم املالية املوحدة خالية من اأخطاء جوهرية.
يت�شمن التدقيق القيام باجراءات للح�شول على بّينات تدقيق ثبوتية للمبالغ والف�شاحات يف القوائم 
تقييم خماطر  تقدير مدقق احل�شابات، مبا يف ذلك  اإلى  املختارة  ت�شتند الج��راءات   ، املوحدة  املالية 
الخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية املوحدة ، �شواًء كانت نا�شئة عن احتيال اأو عن خطاأ. وعند القيام 
واملتعلقة  لل�شركة  الداخلية  الرقابة  اإجراءات  العتبار  ياأخذ مدقق احل�شابات يف  املخاطر  تلك  بتقييم 
املنا�شبة  التدقيق  اإج��راءات  ت�شميم  لغر�س  وذلك   ، املوحدة  املالية  للقوائم  العادل  والعر�س  بالعداد 
ح�شب الظروف ، ولي�س لغر�س اإبداء راأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى ال�شركة. يت�شمن التدقيق 
كذلك تقييم مالءمة ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة، ومعقولية التقديرات املحا�شبية املعدة من قبل الدارة 

وكذلك تقييم العر�س الجمايل للقوائم املالية املوحدة.

تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل
ع م/ 7609 
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املتحفظ حول  لراأينا  اأ�شا�شًا  لتوفر  ومنا�شبة  كافية  عليها  التي ح�شلنا  الثبوتية  التدقيق  بينات  اأن  نعتقد 
التدقيق .

اأ�سا�س الراأي املتحفظ
1- كما يرد يف الإي�شاحني )2( و)31( حول القوائم املالية املوحدة ، انتهت فرتة اإمتياز ال�شركة بتاريخ 
 2008 اإتفاقية ت�شوية مع احلكومة الأردنية بتاريخ 25 �سباط  اأبرمت ال�شركة  اآذار 2008 ، وعليه   2
حول اإنهاء الإمتياز والتي اأقرتها الهيئة العامة لل�شركة يف اإجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 22 
اآذار 2008 ، اإل اأنه ولتاريخه مل يتم التو�شل لت�شوية نهائية حول اأر�شدة خم�ش�س الديون امل�شكوك 
يف حت�شيلها وخم�ش�س املواد التالفة وبطيئة احلركة بحيث يحُرد للحكومة ما حت�شله ال�شركة من 
بوجوب  احلكومة  الإ�سرتاط  باالإ�سافة   ، االإمتياز  اإنتهاء  بتاريخ  القائمة  املخ�س�سني  هذين  اأر�سدة 
 15 تاريخ  املالية  وزارة  كتاب  مبوجب  وذلك  اإ�شافية  اأو  جديدة  خم�ش�شات  اأية  على  معها  الإتفاق 
ت�شرين الثاين 2009 اخلا�س باإنهاء الأمور املالية العالقة بني احلكومة وال�شركة على اأن يتم مراجعة 
هذه املخ�ش�شات ب�شكل ربع �شنوي ، ومبوجب كتاب رئا�شة الوزراء رقم 24694/5/17/31 تاريخ 
17 ايلول 2012 ، قرر جمل�س الوزراء يف جل�شته املنعقدة بتاريخ 13 اأيلول 2012 املوافقة على حم�شر 
اجتماع م�شتقبل عمل �شركة م�شفاة البرتول الأردنية والوارد يف الي�شاح رقم )2/ ب( الذي ين�س 
على حتقيق ال�سركة لربح �سنوي �سايف بقيمة خم�سة ع�سر مليون دينار بعد ال�سريبة  لن�ساط التكرير 
والتوزيع ، علمًا بانه مل تقم احلكومة بتدقيق واإقرار مبالغ املخ�ش�شات املر�شودة من قبل ال�شركة 
القوائم املالية املوحدة ، تطالب  للعامني 2013 و2012 بعد ، وكما يرد يف اي�شاح رقم )28( حول 
 2013 حزيران   16 تاريخ   16442/5/17/31 رقم  ال��وزراء  رئا�شة  كتاب  مبوجب  ال�شركة  احلكومة 
تزويد وزارة املالية بقيمة و/ اأو قيد املبالغ واحلقوق املرتتبة والبالغ جمموعها 115/7 مليون دينار 
بال�شافة حل�شابات غري حمددة القيمة حل�شاب اخلزينة لغاية 31 كانون الأول 2011 وتزويد كل من 
وزارة املالية ووزارة الطاقة والرثوة املعدنية بالقوائم املالية املنف�سلة وامل�ستقلة لكل ن�ساط )التكرير 
حقوق  حل�شر  وذلك   2013 لعام  و�شهريًا  و2012   2011 لالعوام  والنقل(  وال�شطوانات  والزيوت 
وقامت  هذا   . الأردنية  البرتول  م�شفاة  و�شركة  احلكومة  بني  احل�شابات  لف�شل  ومتهيدًا  اخلزينة 
ال�شركة بتوجيه كتاب لرئا�شة الوزراء بتاريخ 31 ت�شرين الأول 2013 يت�شمن رد ال�شركة على كتاب 
رئا�شة الوزراء مبا يتعلق بالو�شع املايل والنقدي لل�شركة ، هذا ويعتمد اأثر تلك املطالبة على القوائم 
املالية املوحدة لل�شركة على اأية ت�شوية قد يتم التو�شل اليها بني ال�شركة واحلكومة م�شتقبال . حيث مت 
اإعالم وزارة املالية مببالغ املخ�ش�شات املر�شودة للعامني 2013 و2012 مبوجب كتاب ال�شركة رقم 
4885/1/1/51/25/2 تاريخ 18 اأيار 2014 للعام 2013 وكتاب ال�شركة رقم 4925/1/1/51/25 
تاريخ 9 اأيار 2013 فيما يتعلق بالعام 2012 ، وعليه مل نتمكن من التحقق من موافقة احلكومة على 
املخ�ش�شات املر�شودة للعامني 2013 و2012 واأثر عدم التو�شل لت�شوي��ة نهائية لأر�شدة املخ�ش�شات 

بتاريخ انتهاء المتياز باإتباع اجراءات تدقيق بديلة .
احل�شابات  لتاأييد   2014 اأيار   18 بتاريخ  املالية  لوزارة  ار�شدة  لتاأييد  طلب  بار�شال  ال�شركة  قامت   - 2
والأر�شدة مع ال�شركة كما يف 31 كانون الأول 2013 واحل�شابات للعام 2013 اإل انه ولتاريخه مل يتم 
ا�شتالم رد وزارة املالية لتاأييد احل�شابات التالية كما يف 31 كان���ون الأول 2013 ، كم���ا مل نتمكن من 

التحقق من �شحة وموافقة وزارة املالية على هذه الأر�شدة واحلسابات بإتباع إجراءات تدقيق بديلة :
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31 كانون الأول 
2013

دين�����������ار
316.454.393-   ذمة وزارة املالية املدينة )اي�شاح 6(

)99.246.396(-   وزارة الطاقة والرثوة املعدنية – اأمانات اإن�شاء خزانات بديلة )اي�شاح 14(
)52.623.768(-   وزارة املالية – اأمانات فروقات ت�شعري امل�شتقات والفوائ�س )اإي�شاح 14(

)24.188.779(  -    وزارة املالية – اأمانات الوفر املايل املتحقق من ا�شترياد النفط اخلام و زيت الوقود العراقي )اي�شاح 14(   
39.262.155-   دعم امل�شتقات النفطية املقيد على ح�شاب وزارة املالية – مدين )اي�شاح 22(

)16.003.158(-   وزارة املالية – فائ�س تكرير النفط العراقي – دائن )اي�شاح 22(
)18.656.307(-   وزارة املالية – فائ�س فرق ت�شعري امل�شتقات النفطية – دائن )اي�شاح 22(
--   وزارة املاليه – فائ�س ا�شترياد زيت الوقود العراقي – دائن )اي�شاح 22(

136.506.817 -   ت�شوية الأرباح مع احلكومة – دعم )فائ�س( )اي�شاح 24(

كما يرد يف الإي�شاح رقم )29( حول القوائم املالية املوحدة ، مل يتم قيد خم�ش�س لكامل التزامات   -  3
ال�شركة لقاء �شندوق الوفاة والتعوي�س ومكافاأة نهاية اخلدمة وعليه يقل ر�شيد املخ�ش�س بحوايل 
10/6 مليون دينار عن املخ�ش�س الواجب اخذه كما يف 31 كانون الول 2013 ، وفيما لو مت قيد قيمة 
النق�س يف هذا املخ�ش�س لنتج عنه زيادة املبلغ املطلوب من احلكومة لت�شوية الأرباح وزيادة ر�شيد 

املخ�ش�س لقاء نظام الوفاة والتعوي�س ومكافاأة نهاية اخلدمة بنف�س املبلغ .
الــراأي املتحفظ

يف راأينا ، وبا�شتثناء اثر اأي تعديالت كان من املمكن اأن تطراأ فيها لو متكنا من التحقق من الأثر املايل 
لعدم التو�شل لت�شوية نهائية مع احلكومة حول اأر�شدة املخ�ش�شات املر�شودة الواردة يف الفقرة )1( اأعاله ، 
ومن اأثر عدم التحقق من اأر�شدة ح�شابات وزارة املالية وموافقتها عليها والواردة يف الفقرة )2( اأعاله واأثر ما 
يرد يف الفقرة )3( اأعاله حول عدم اأخذ خم�ش�س لكامل التزام ال�شركة لقاء نظام الوفاة والتعوي�س ومكافاأة 
نهاية اخلدمة ، اإن القوائم املالية املوحدة تظهر ب�شورة عادلة من جميع النواحي اجلوهرية ، الو�شع املايل 
وتدفقاتها  املوحد  املايل  واداءها  الأول 2013  كانون  ف���ي 31  كم��ا  الردني��ة  البت��رول  ل�شركة م�شف�اة  املوحد 

النقدية املوحدة لل�شنة املنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية .
فقرة توكيدية

دون املزيد من التحفظ يف راأينا اأعاله ، و كما يرد يف الي�شاحني )3 /اأ و24( حول القوائم املالية املوحدة ، 
قامت ال�شركة بتاريخ 12 �سباط 2013 بتاأ�شي�س �شركة ت�شويق املنتجات البرتولية الردنية )�شركة ذات م�شوؤولية 
�شركة م�شفاة  موجودات  من  ومت حتويل جزء   2013 اأيار  من  الأول  اعمالها يف  ال�شركة  وبا�شرت  حمدودة( 
البرتول الأردنية الى ال�شركة ب�شايف قيمتها الدفرتية ، بال�شافة الى حتويل بع�س من موظفي �شركة م�شفاة 
البرتول الى هذه ال�شركة ، علمًا اأنه مل يتم حتى تاريخه ا�شتكمال الجراءات القانونية الالزمة لإمتام عملية 

حتويل ملكية املوجودات وحتويل املوظفني لل�شركة اجلدي����دة ، كما اأفادتنا الإدارة .
تقرير حول املتطلبات القانونية 

املوحدة  املالية  القوائم  ، وهي متفقة مع  ا�شولية  بقيود و�شجالت ح�شابية منظمة ب�شورة  ال�شركة  حتتفظ 
املرفقة ومع القوائم املالية الواردة يف تقرير جمل�س الدارة ، ونو�شي الهيئة العامة للم�شاهمني اأخذ اأثر ما 
يرد يف الفقرات )1 - 3( والفقرة التوكيدية اأعاله بالإعتبار عند امل�شادقة على هذه القوائم املالية املوحدة .

ديلويت اآند تو�س )ال�سرق الأو�سط( – الأردن
  كرمي بهاء النابل�سي
اإجازة رقم )611(

عم�����ان – الأردن 
اأول حزيران 2014 
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�شركة م�شفاة البرتول الأردنية
)�شركة م�شاهمة عامة حمدودة(

عمان – الأردن

قـــائـــمـــة املـــركـــز

اإن الإي�شاحات املرفقة ت�شكل جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقراأ معها . 
 رئيس مجلس االدارة

31 كانــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول
اي�شاح 2012املوجودات 2013

دينـــــــــــــــــــار  دينــــــــــــــــــار 
موجودات متداولة :

11,651,671 24,717,185 5      نقد يف ال�شندوق ولدى البنوك

991,704,774     1,287,900,378    مدينون وار�شدة مدينة اخرى 6
 424،436،258 305،856،290 7    زيت خام وم�شتقات برتولية جاهزة ولوازم

     جمموع موجودات متداولة 1,618,473,853  1,427,792,703 

10,254,471  11,056,793 8 موجودات �شريبية موؤجلة

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة
4,761,843 3,769,610 9    الدخل ال�شامل

- 1,050,000 10 دفعات ل�شراء ا�شتثمار

4,761,843 4,819,610

ممتلكات ومعدات :
 15,371,279 15,371,279   ارا�شي

  ممتلكات ومعدات 328,624,296  327,212,979

  ينزل : ال�شتهالك املرتاكم 259,424,489  260,489,969 

�شايف ممتلكات ومعدات 69,199,807  66,723,010 

9,980,390 18,863,038   م�شاريع قيد الجناز

 92,074,679  103,434,124 11      جمموع ممتلكات ومعدات

موجودات غري ملمو�شة : 
- 30,000,000 رخ�شة ت�شويق وبيع املنتجات البرتولية
- 2,000,000 ينزل : الطفاء املرتاكم
-  28,000,000 12 جمموع املوجودات غري امللمو�شة

1,534,883, 696       جمموع املوجودات 1,765,784,380
ح�شابات متقابلة

156,787,303 156,787,303 17 زيت خام وم�شتقات املخزون الإ�شرتاتيجي

56,757,560 55,016,741 31 نظام الوفاة والتعوي�س ومكافاأة نهاية اخلدمة
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ـــدة ـــوح قائمة  )أ(املــــــايل امل

 الرئيس التنفيذي

اإن الإي�شاحات املرفقة ت�شكل جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقراأ معها . 

31 كانــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول
اي�شاح 2012املطلوبات 2013

دينــــــــــــــــــار  دينــــــــــــــــــار 
مطلوبات متداولة :

 780,553,856 1,021,383,754 13    بنوك دائنة

 608,650,298  572,535,905 14    دائنون وار�شدة دائنة اخرى

 712,699  4,168,288 15    خم�ش�س �شريبة الدخل

1,389,916,853 جمموع مطلوبات متداولة 1,598,087,947

مطلوبات طويلة المد :
  املطلوب ل�شندوق نظام الوفاة والتعوي�س ومكافاأة نهاية اخلدمة اأ/31 35,513,727 33,915,531

ب/31 7,226,949  7,226,949    قرو�س ل�شندوق نظام الوفاة والتعوي�س ومكافاأة نهاية اخلدمة

377,763 266,064 16   خم�ش�س تعوي�س نهاية اخلدمة

      جمموع املطلوبات طويلة المد 43,006,740   41,520,243 

  حقوق امل�شاهمني - قائمة )د(
   راأ�س املال امل�شرح به 50,000,000 40,000,000

32,000,000  40,000,000
راأ�س املال املكتتب به واملدفوع كاماًل )40.000.000 �شهم

     بقيمة دينار اأردين لل�شهم الواحد(
   احتياطي اجباري اأ/18 27,887,928 24,668,525 

ب/18 5,265,384  104,816   احتياطي اختياري

4,398,402  3,406,169 19    اإحتياطي تقييم موجودات مالية

42,274,857 48,130,212 20    الأرباح املدورة

       جمموع حقوق امل�شاهمني 124,689,693  103,446,600 

1,534,883,696  جمموع املطلوبات وحقوق امل�شاهمني 1,765,784,380 

   ح�شابات متقابلة
156,787,303 156,787,303 17  وزارة املالية - متويل املخزون ال�شرتاتيجي

56,757,560 55,016,741 31 خم�ش�س نظام الوفاة والتعوي�س ومكافاأة نهاية اخلدمة
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الرئيس التنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة

قائمة ) ب (

�شركة م�شفاة البرتول الأردنية
)�شركة م�شاهمة عامة حمدودة(

عمان – الأردن

قائمة الدخل املوحدة

اإن الإي�شاحات املرفقة ت�شكل جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقراأ معها ومع تقرير مدقق احل�شابات املرفق . 

2012   لل�شن��������ة املنتهي���������ة ف�������ي 31 كان�����������������������������������ون الأول 2013

اي�شاح   اأخ�����رى  املجم����������������وع  املجم����������������وع 
  ت�شويق وبيع

  املنتجات البرتولية
  م�شنع الزيوت

   ن�ساط التكرير وتعبئة
  ا�شطوانات الغاز

  دين�������������������ار  دين����������������������ار

4,048,419,507 4,312,465,945              - 313,404,490 34,163,147 3,964,898,308 21 �شايف املبيعات

)4,002,551,453( )4,303,515,605(              - (305,352,764) (21,987,654) (3,976,175,187) 22  ينزل : كلفة املبيعات

45,868,054 8,950,340              - 8,051,726 12,175,493 (11,276,879)       جممل )اخل�شارة( الربح من املبيعات

5,861,572 8,723,838              - 1,309,123 15,321 7,399,394 23  ي�شاف : ايرادات ت�شغيلية واخرى

51,729,626 17,674,178              - 9,360,849 12,190,814 (3,877,485)            جممل )اخل�شائر( الأرباح التجارية

         )26,879,413( )29,074,348(              - (1,527,066) (1,606,444) (25,940,838) 25  ينزل : م�شاريف البيع والتوزيع

           )9,001,093( )9,081,293(              - (652,536)         )613,457( )7,815,300( 26            م�شاريف ادارية وعمومية

         )56,723,082( )66,001,466(    128,835 -           )20,889( )66,109,412(          فوائد وعمولت بنكية

           )7,150,576( )4,830,077(              - - - )4,830,077(           خم�ش�س ا�شتبدال ا�شطوانات غاز و/14

 - )5,317,960(              - - - )5,317,960(            خم�ش�س ا�شطوانات غاز غري م�شرح ملوا�شفاتها بال�شتخدام و/14

               )25,040(           خم�ش�س ق�شايا - - - -              -                         

         )11,865,605(              )189,094(              - - - (189,094)           خم�ش�س الديون امل�شكوك يف حت�شيلها

           )4,996,121( )3,533,078(  -  - -            )3,533,078(           غرامات تاأخري على م�شتوردات امل�شتقات النفطية

           ت�شوية الأرباح مع احلكومة - دعم 24 136,506,817         - - -              136,506,817 99,290,296          

          خم�ش�س ق�شايا انتفت احلاجة لها 849,072                - - -              849,072                -

               )65,000(                )65,000(  - -  -                )65,000(           مكافاأة اع�شاء جمل�س الدارة

           )8,126,964( )5,325,596(              - - -            )5,325,596(             غرامات �شريبة املبيعات

             )384,038( 2,516,873              - - -             2,516,873 7          امل�شرتد من )خم�ش�س( مواد الراكدة وبطيئة احلركة

 - )2,000,000(              -        )2,000,000( - - 12          اطفاء موجودات غري ملمو�شة

         ربح ال�شنة قبل �شريبة الدخل - قائمة )ه�( 16,868,922           9,950,024        5,181,247          128,835 32,129,028           25,802,990

           )4,228,580( )3,893,702(              -           )725,374(      )1,393,003(            )1,775,325( 15   �شريبة الدخل لل�شنة

21,574,410 28,235,326            الربح لل�شنة - قائمة )ج( و)د( 15,093,597           8,557,021 4,455,873          128,835

-/674 -/706 27  ح�شة ال�شهم من  الربح لل�شنة - ال�شا�شي
-/539 -/565  ح�شة ال�شهم من  الربح لل�شنة - املخف�س
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قائمة  )ج( 

�شركة م�شفاة البرتول الأردنية
)�شركة م�شاهمة عامة حمدودة(

عمان – الأردن

قائمة الدخل ال�صامل املوحدة

لل�سنــــــة املنتهيــــــــة فـــــــــي
31 كانــــــــــــــــــــــــــون الأول

2012 2013
دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار

21,574,410 28,235,326 الربح لل�شنة - قائمة )ب(
البنود غري القابلة للتحويل لحقًا لقائمة الدخل املوحد :

 90,790 )992,233(    التغري يف اإحتياطي تقييم املوجودات املالية
21,665,200 27,243,093      اجمايل الدخل ال�شامل لل�شنة - قائمة )د(
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حمدودة(
رتول الأردنية )�شركة م�شاهمة عامة 

�شركة م�شفاة الب
عمان - الأردن

حدة
ني املو

حقوق امل�صاهم
يف 

ت 
ريا

قائمة التغ

قائمة )د(
اأرب����������������اح

اإحتياط���ي تقي���م
اإحتياط�����ي

اإحتياط�������������ي
راأ�س امل���������ال

الع����������������ام2013
املجم������������وع

* م�������������دورة
ت مالي��ة 

  موجودا
اإختي�����اري

اإجب��������������اري
امل�������������دفوع

دين������������������ار
دين������������������ار

دين������������������ار
دين�������������ار

دين������������������ار
دين������������������ار

103,446,600 
42,274,857         

4,398,402 
104,816 

24,668,525 
32,000,000      

يف بداية العام
   الر�شيد 

28،235،326 
28،235،326         

-   
-   

-   
-   

ب(
  الربح لل�شنة - قائمة )

ت املالية بالقيمة
جودا

طي تقييم املو
حتيا

يف اإ
ري 

   التغ
خل ال�شامل

الل الد
خ

    العادلة من 
)992،233(

-   
)992,233(

-   
-   

-   

27،243،093 
28،235،326         

)992,233(
-   

-   
-   

خل ال�شامل لل�شنة - قائمة )ج(
يل الد

جما
     اإ

-   
)8،379،971(         

-   
5,160,568 

3,219,403         
-   

*
*

ت 
طيا

حتيا
الإ

طع ل
  املقت

-   
)8،000،000(         

-   
-   

-   
8,000,000        

*
*

*
  ر�شملة الأرباح املدورة 

)6،000،000(
)6،000،000(         

-   
-   

-   
-                     

*
*

*
*

ني 
  ارباح موزعة على امل�شاهم

124،689،693 
48،130،212         

3,406,169 
5,265,384 

27,887,928 
40,000,000      

يف نهاية العام
     الر�شيد 

الع����������������ام 2012

86،581،400 
28،075،728         

4,307,612 
104,816 

22,093,244 
32,000,000      

يف بداية العام
   الر�شيد 

21،574،410 
21،574،410         

-   
-   

-   
-   

ب(
  الربح لل�شنة - قائمة )

ت املالية بالقيمة
جودا

طي تقييم املو
حتيا

يف اإ
ري 

   التغ
خل ال�شامل

الل الد
خ

    العادلة من 
90،790 

-   
90,790 

-   
-   

-   

21،665،200 
21،574،410         

90,790 
-   

-   
-   

خل ال�شامل لل�شنة - قائمة )ج(
يل الد

جما
     اإ

-   
)2،575،281(         

-   
-   

2,575,281         
-   

ت
طيا

حتيا
الإ

طع ل
   املقت

)4،800،000(
)4،800،000(         

-   
-   

-                       
-   

*
*

*
*

ني 
  ارباح موزعة على امل�شاهم

103،446،600 
42،274،857 

4,398,402 
104,816 

24,668,525 
32,000,000      

يف نهاية العام
     الر�شيد 

يف 31 كانون الأول 2012( مقيد 
جلة )10.254.471 دينار كما 

�شريبية موؤ
ت 

جودا
ميثل مو

ي 
يف 31 كانون الأول 2013 والذ

* ت�شمل الأرباح املدورة 11.056.793  دينار كما 
 

ت هيئة الوراق املالية .
ب تعليما

ج
مبو

ف بها 
�شر

الت
 

 
 

 
ي .

ختيار
طي ا

حتيا
متوز 2013 ، ر�شد 5.160.568 دينار كاإ

ي املنعقد بتاريخ 15 
جتماعها العاد

يف اإ
ت الهيئة العامة 

* قرر
*

 
 

ن الأرباح املدورة .
ى ر�شملة 8 مليون دينار م

ين 2012 ، املوافقة عل
ن الثا

ي املنعقد بتاريخ 8 ت�شري
ري العاد

جتماعها غ
يف اإ

ت الهيئة العامة 
*     قرر

*
*

 
ي ما يعادل 6 مليون دينار  

ن راأ�س املال لل�شركة اأ
ى توزيع اأرباح نقدية بن�شبة 15% م

متوز 2013، املوافقة عل
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قائمة )هـ( 

�شركة م�شفاة البرتول الأردنية
)�شركة م�شاهمة عامة حمدودة(

عمان – الأردن

قائمة التدفقات النقدية املوحدة

اإن الإي�شاحات املرفقة ت�شكل جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقراأ معها ومع تقرير مدقق احل�شابات امل�شتقل.

 لل�شن�������ة املنتهي����������ة ف��������������ي
31  كان���������������������������������ون الأول

2012اي�شاح 2013

دين���������������������ار دين���������������������ار التدفقات النقدية من عمليات الت�شغيل :

 الربح قبل ال�شريبة - قائمة )ب( 32,129,028 25,802,990
التعديالت :

7,409,905 7,830,164 11   ا�شتهالك ممتلكات و معدات

  اطفاءات 2,000,000 -

)99,290,296( )136,506,815( 24   ت�شوية الأرباح مع احلكومة - )دعم(

57,728 17,619 16   خم�ش�س تعوي�س نهاية اخلدمة

7,150,576 4,830,077 14   خم�ش�س اإ�شتبدال اإ�شطوانات غاز

- 5,317,960 14    خم�ش�س  اإ�شطوانات غري م�شرح ملوا�شفاتها بال�شتخدام

  خم�ش�س اجازات موظفني 90,729 215,317

  خم�ش�س ق�شايا - 25,040

- )849,072(   خم�ش�شات انتفت احلاجة لها

384,038 - 7    خم�ش�س مواد تالفة وبطيئة احلركة

11,865,605 189,094 6   خم�ش�س الديون امل�شكوك يف حت�شيلها

)46,379,097( )84,951,216( �شايف )ال�شتخدامات النقدية يف( التدفقات من عمليات الت�شغيل قبل التغري يف بنود راأ�س املال العامل 

)141,548,792( )159,877,883(      )الزيادة( يف مدينون وار�شدة مدينة اخرى

)35,474,464(   النق�س )الزيادة( يف زيت خام وم�شتقات برتولية جاهزة ولوازم       118,579,968

  الزيادة يف املطلوب ل�شندوق نظام الوفاة والتعوي�س ومكاف�اأة نهاية اخلدمة 1,598,196 3,997,688

  الزيادة يف قرو�س ل�شندوق نظام الوفاة والتعوي�س ومكاف�اأة نهاية اخلدمة - 3,909,666

82,895,808 )70,825,699(   )النق�س( الزيادة يف دائنني وار�شدة دائنة اخرى

)132,599,191( )195,476,634(
     �شايف )الإ�شتخدامات( النقدية يف عمليات الت�شغيل قبل

       ال�شريبة واملخ�ش�شات املدفوعة

)9,472,719( )712,699( 15   �شريبة دخل مدفوعة

)121,913( )129,318( 16   تعوي�س نهاية اخلدمة املدفوع

)28,501( )849,072(    ق�شايا مدفوعة

)142,222,324( )197,167,723(        �شايف )الإ�شتخدامات( النقدية يف عمليات الت�شغيل
التدفقات النقدية من عمليات ال�شتثمار :

)16,547,847( )10,306,961(   )�شراء( ممتلكات ومعدات - بال�شايف

)4,895,565( )8,882,648(   م�شاريع قيد الجناز - بال�شايف

- )1,050,000(   )الزيادة( يف دفعات ل�شراء ا�شتثمار

  )الزيادة( يف موجودات غري ملمو�شة        )8,600,000( -

)25,395(   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل -

)21,468,807( )28,839,609(      �شايف )الإ�شتخدامات( النقدية يف عمليات ال�شتثمار
التدفقات النقدية من عمليات التمويل :

  الزيادة  يف بنوك دائنة       240,829,898      166,608,155

)3,090,779( )1,757,052(    ارباح موزعة على امل�شاهمني

     �شايف التدفقات النقدية من عمليات التمويل       239,072,846      163,517,376

)173,755(      �شايف الزيادة )النق�س( يف النقد         13,065,514

  نقد يف ال�شندوق ولدى البنوك يف بداية ال�شنة 11,651,671 11,825,426

11,651,671 24,717,185 5      نقد يف ال�شندوق ولدى البنوك يف نهاية ال�شنة
عمليات غري نقدية :

بدل ر�شوم م�شتحقة على رخ�شة ال�شركة التابعة 21,400,000 -

زيادة راأ�س املال 8,000,000 -
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�صركة م�صفاة البرتول الأردنية
)�سركة م�ساهمة عاّمة حمدودة(

عّمان - اململكة الأردنّية الها�صمّية

عمان - الأردن
اي�صاحات حول القوائم املالية املوحدة
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�شركة م�شفاة البرتول الأردنية
)�شركة م�شاهمة عامة حمدودة(

عمان – الأردن

اإي�صاحات حول القوائم املالية املوحدة 

عــــــــــــــــام  -   1
تاأ�ش�شت ال�شركة بتاريخ 8 متوز 1956 براأ�شمال مقداره اأربعة ماليني دينار اأردين وقد متت زيادة راأ�س 
املال على عدة مراحل كان اخرها قرار ال�شركة يف اجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 8 ت�شرين الثاين 
2012 زي��ادة راأ�س املال ال�شركة من 32 مليون دينار لي�شبح 40 مليون دينار . هذا وقررت الهيئة العامة 
لل�شركة يف اجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 15 متوز 2013 زي��ادة راأ�س املال ال�شركة من 40 مليون 
دينار لي�شبح 50 مليون دينار من خالل ر�شمل����ة 10 ماليني دينار من الأرباح املدورة وتوزيعها بن�شبة 
25% من راأ�س املال املدفوع وامل�ش��دد ، ومت ا�شتكمال اجراءات ت�شجيل وا�شدار اأ�شهم الزيادة بتاريخ 20 

�سباط 2014 .

متتلك ال�شركة بال�شافة الى الوحدات الرئي�شية لتكرير وت�شنيع امل�شتقات البرتولية ثالثة م�شانع تابعة 
املنتجات  لت�شويق  الردنية  ال�شركة  الى  بال�شافة  ال�شفلت  وبراميل  وال�شهاريج  املعدنية  الزيوت  تنتج 
البرتولية ، كما تتم عملية ا�شالح ا�شطوانات الغاز يف م�شغل خا�س بهدف خف�س كلفة �شطب ال�شطوانات 

. وتغطي القوائم املالية املوحدة املرفقة عمليات الوحدات الرئي�شية وامل�شانع وال�شركات التابعة .

كما تقوم ال�شركة ا�شافة الى تكرير وانتاج وت�شنيع امل�شتقات البرتولية بعملية نقل وتوزيع هذه امل�شتقات 
وتقوم   ، املعدنية  الزيوت  بت�شويق  والقيام  مبا�شرة  ال�شركة  من  يتزودون  الذين  امل�شتهلكني  بع�س  الى 
ال�شركة الأردنية لت�شويق وبيع املنتجات البرتولية بتزويد املحطات التابعة لها بامل�شتقات النفطية ا�شافة 

لعملية �شيانة هذه املحطات يف جميع انحاء اململكة .

مبوجب اإتفاقية الت�شوية مع احلكومة الأردنية بتاريخ 25 �سباط 2008 حول اإنهاء الإمتياز ، يتوجب على 
ال�شركة ف�شل بع�س ن�شاطات ال�شركة عن طريق تاأ�شي�س �شركات جديدة مملوكة كليًا اأو جزئيًا ل�شركة 
اآذار 2008. هذا وقامت ال�شركة خالل  اإنتهاء عقد الإمتي��از يف 2  م�شفاة البرتول الأردنية بعد تاريخ 
�شركة  قبل  من  بالكامل  مملوكتني  تابعتني  �شركتني  بتاأ�شي�س   2008 الأول  كانون   31 يف  املنتهية  ال�شنة 
م�شفاة البرتول الأردنية و هما ال�شركة الأردنية ل�شناعة وتعبئة الغاز امل�شال وال�شركة الأردنية ل�شناعة 
الزيوت املعدنية، متهيدًا لف�شل ن�شاطي تعبئة الغاز و�شناعة الزيوت املعدنية ، علمًا باأن هاتني ال�شركتني 
مل متار�سا اأي ن�ساط جتاري بعد ، وال تزال ال�سركة ب�سدد اإ�ستكمال اإجراءات ف�سل ن�ساطات ال�سركة 

الأخرى .

مت اقرار القوائم املالية املوحدة لل�شركة من قبل جمل�س الدارة بقراره رقم )2/75( يف جل�شته املنعقدة 
بتاريخ 14 اأيار 2014 وهي خا�شعة ملوافقة الهيئة العامة للم�شاهمني .
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اإتفاقية الإمتياز  -   2

اإنتهت اإتفاقية الإمتياز املوقعة بني احلكومة وال�شركة بتاريخ 2 اآذار 2008 وعليه قامت ال�شركة بتوقيع  اأ.  
الهيئة  اأقرتها  والتي  الإمتياز  اإنهاء  حول   2008 �سباط   25 بتاريخ  الأردنية  احلكومة  مع  ت�شوية  اإتفاقية 
اآذار 2008 حيث مل يتم ح�شر وعك�س الأثر املايل  العامة يف اإجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 22 
لبع�س بنود هذه الإتفاقية يف القوائم املالية املوحدة . هذا ومل يتم التو�شل لت�شوية نهائية حول اأر�شدة 
خم�ش�س الديون امل�شكوك يف حت�شيلها ، وخم�ش�س املواد التالفة وبطيئة احلركة بحيث يرد للحكومة 

ما حت�شله ال�شركة من اأر�شدة هذين املخ�ش�شني القائمة بتاريخ اإنتهاء الإمتياز . 
هذا مبوجب قرار جمل�س اإدارة �شركة م�شفاة البرتول الأردنية رقم 2009/132 تاريخ 15 ت�شرين الثاين   
2009 ، متت املوافقة على ما ورد يف كتاب معايل وزير املالية رقم )25741/4/18( تاريخ 15 ت�شرين 
الثاين 2009 لإنهاء الأمور املالية العالقة بني ال�شركة وكل من وزارتي املالية والطاقة والرثوة املعدنية 

وذلك مبوجب الأ�ش�س التالية :
�شيتم من خالل اآلية ت�شعري امل�شتقات النفطية حتقيق ربح �شنوي لل�شركة مبقدار 7/5 مليون دينار    - 1
بعد ال�سريبة لن�ساط التكرير والتوزيع مع مراعاة اأن يكون التغري يف نفقات ال�سركة �سمن الن�سب 

الطبيعية .
اأن تخ�شع هذه  اأعاله على  البند )1(  اإليها يف  امل�شار  الأرب��اح  الزيوت من  اأرب��اح م�شنع  ت�شتثنى    - 2

الأرباح ل�شريبة الدخل .
متنح ال�شركة مبلغ وقدره )10( �شنت / برميل من الوفر املتحقق للحكومة كربح اإ�شايف من بدل    - 3
تكرير النفط العراقي ويحت�شب هذا البدل على كمية الرباميل امل�شتلمة من قبل ال�شركة وعلى اأن 

تخ�شع هذه الأرباح لل�شريبة .
اأي  ال�شركة على  اإدارة  التدقيق املنبثقة عن جمل�س  الإتفاق ما بني ممثلي احلكومة ورئي�س جلنة    - 4

خم�ش�س جديد اأو زيادة املخ�ش�شات القائمة واأن يتم مراجعتها ب�شكل ربعي .
هذا ومبوجب قرار رئا�شة الوزراء يف اإجتماعها املنعقد بتاريخ 24 ت�شرين الثاين 2009 مت املوافقة على البنود 

اأعاله لت�شوية العالقة املالية بني احلكومة و�شركة م�شفاة البرتول الأردنية .

والرثوة  الطاقة  وزارة  وكتاب   2010 اآذار   24 بتاريخ   6014/5/17/31 رقم  ال��وزراء  رئا�شة  كتاب  مبوجب 
املعدنية رقم 1439/1/5/6 بتاريخ 29 اآذار 2010 متت املوافقة على  متديد التفاقية اأعاله للعام 2010 .

ب. هذا ومت احت�شاب اأرباح ال�شركة لل�شنتني املنتهيتني  يف 31 كانون الول 2013 و 2012 وفقًا لقرار جمل�س 
الوزراء يف جل�شته املنعقدة بتاريخ 13 اأيلول 2012 واملو�شح يف كتاب رئا�شة الوزراء رقم 24694/5/17/31 
بتاريخ 17 اأيلول 2012 واملوافق عليه من قبل الهيئة العامة يف اجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 8 

ت�شرين الثاين 2012 واملت�شمن ما يلي :
ان يتم من خالل اآلية ت�شعري امل�شتقات النفطية حتقيق ربح �شنوي �شايف ل�شركة م�شفاة البرتول    - 1
الأردنية مبقدار )15( خم�شة ع�شر مليون دينار بعد ال�شريبة مع مراعاة ان يكون التغيري يف نفقات 
ال�شركة �شمن الن�شب الطبيعية وبخالف ذلك يتم الت�شاور والتن�شيق مع احلكومة حول الختالف 

يف هذه الن�شب . 
امل�شفاة  بيانات  للتدقيق على  قانوين(  بتعيني مدقق ح�شابات خارجي )حما�شب  للحكومة احلق   -  2

للغايات التي حتددها احلكومة .
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اأية  واأرب��اح  الأردنية  البرتول  م�شفاة  ل�شركة  اململوكة  الت�شويق  �شركة  اأرب��اح  احت�شاب  عدم   -  3
�شركات اأخرى مملوكة لها تن�شاأ م�شتقباًل والعاملة مبوجب رخ�س �شادرة عن وزارة الطاقة 
والرثوة املعدنية او املنظم للقطاع من الأرباح امل�شار اليها اأعاله وعلى ان تكون البيانات املالية 

او احل�شابات اخلا�شة بها منف�شلة .
عدم احت�ساب ارباح م�سنع الزيوت من االأرباح امل�سار اإليها اأعاله ب�سرط حتميل م�سنع الزيوت   -  4
تكون  ان  وعلى  مبا�شرة  غري  او  مبا�شرة  كانت  �شواء  به  اخلا�شة  واملتغرية  الثابتة  التكاليف 

البيانات املالية او احل�شابات اخلا�شة بها منف�شلة .
عدم احت�ساب اأرباح ن�ساط الغاز امل�سال من االأرباح امل�سار اليها اأعاله وعلى ان تكون البيانات   -  5

املالية او احل�شابات اخلا�شة بها منف�شلة .
عدم احت�شاب ما تتقا�شاه �شركة م�شفاة البرتول الأردنية مقابل تكرير النفط اخلام العراقي   -  6

بواقع )10( �شنت / برميل من الأرباح امل�شار اليها اأعاله على ان تخ�شع هذه الأرباح لل�شريبة .
اأو نفقات تخ�س �شنوات �شابقة  اأية خم�ش�شات  امل�شتقبلية  او  البيانات احلالية  عدم حتميل   -  7
ديون م�شكوك   ، بها )خم�ش�شات وحقوق عمالية  امللتزم  النفقات  او  املخ�ش�شات  با�شتثناء 
 ، ال�شركة  على  ق�شايا  خم�ش�شات   ، الغاز  ا�شطوانات  �شطب  خم�ش�شات   ، حت�شيلها  يف 
خم�ش�شات مواد راكدة ، خم�ش�شات تاأمني ذاتي .... الخ( وعلى ان تدقق هذه املخ�ش�شات 

وبياناتها املالية من قبل احلكومة .
ينطبق ما ذكر اأعاله على عام 2011 وحتى انتهاء الفرتة الإنتقالية والتي مدتها )5( �شنوات   -  8
تبداأ من تاريخ مبا�شرة ال�شركات الت�شويقية اعمالها اعتبارا من تاريخ اأول ايلول 2012 ، علمًا 

باأن �شركة ت�شويق وبيع املنتجات البرتولية با�شرت اأعمالها اعتبارًا من اأول ايار 2013 .
وقيد فرق الربح املحت�شب بهذه الطريقة عن احت�شابه على اأ�ش�س جتارية �شمن ح�شاب وزارة املالية يف 
حني مت قيد فرق الربح املحت�شب لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2013 و 2012 حتت بند خم�ش�س 
ت�سوية االأرباح مع احلكومة ، علمًا اأنه مل يتم اإ�ستثناء نتائج اأعمال ن�ساط الغاز امل�سال من االأرباح الواردة 
يف البند )5( اأعاله وذلك لأنه مل يتم التفاق مع احلكومة بعد على عمولة لتعبئة ا�شطوانات الغاز التي 
تغطي التكاليف و حتقق ربحا لهذا الن�ساط ، واأن املباحثات مع احلكومة ال زالت جارية بهذا اخل�سو�س 

متهيدا لرتخي�س هذا الن�ساط ومن ثم ا�ستثناء ارباحه من ربح التكرير .

اأهم ال�صيا�صات املحا�صبية  -   3
اأ�ص�س اعداد القوائم املالية املوحدة

ت��م اعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا للمعايريالدولية للتقارير املالية والتف�شريات ال�ش��ادرة حولها .   -
تظهر الرقام يف القوائم املالية املوحدة بالدينار الردين .   -

-  مت اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية با�شتثناء املوجودات واملطلوبات املالية 
حيث يتم اإظهارها بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم املالية املوحدة . 

- تظهر املوجودات غري امللمو�شة بالكلفة بعد تنزيل الطفاء املرتاكم واي تدين يف قيمتها ، حيث يتم 
اطفاء املوجودات غري امللمو�شة التي لها زمن حمدد خالل ع�شرة اأعوام باعتبار انها مدة التفاقية 
التي �شيتم بعدها جتديد الرخ�شة ويتم قيد الطفاء يف قائمة الدخل املوحدة. ويتم مراجعة اأي 
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موؤ�شرات تدل على تدين قيمة املوجودات غري امللمو�شة يف تاريخ القوائم املالية كذلك يتم مراجعة 
تقدير العمر الزمني لتلك املوجودات ويتم اجراء اية تعديالت على الفرتات الالحقة.

اإن ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة يف اإعداد القوائم املالية املوحدة لل�شنة متماثلة مع ال�شيا�شات التي   -
مت اتباعها لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2012 با�شتثناء تعديل ال�شيا�شة املحا�شبية املتعلقة 
اأثر  و  الكهرباء املحلية  الديون امل�شكوك يف حت�شيلها املطلوبة من �شركات  باحت�شاب خم�ش�س 

تطبيق املعايري اجلديدة واملعدلة كما يف اإي�ش�اح )4- اأ( اأدناه .
وفيما يلي اأهم ال�شيا�شات املحا�شبية :

اأ�ص�س توحيد القوائم املالية اأ  - 
واخلا�شعة  لها  التابعة  وال�شركات  لل�شركة  املالية  القوائم  املوحدة  املالية  القوائم  تت�شمن   -
املالية  ال�شيا�شات  يف  التحكم  على  القدرة  لل�شركة  يكون  عندما  ال�شيطرة  وتتحقق   ، ل�شيطرتها 

والت�شغيلية لل�شركة التابعة وذلك للح�شول على منافع من ان�شطتها .
-  يتم ا�شتبعاد املعامالت والأر�شدة واليرادات وامل�شروفات فيما بني ال�شركة وال�شركات التابعة .

-  يتم اإعداد القوائم املالية لل�شركات التابعه لنف�س ال�شنه املالية لل�شركة باإ�شتخدام نف�س ال�شيا�شات 
املحا�شبية املتبعة يف ال�شركة ، اإذا كانت ال�شركة التابعة تتبع �شيا�شات حما�شبية تختلف عن تلك 
املتبعة يف ال�شركة فيتم اإجراء التعديالت الالزمة على القوائم املالية لل�شركة التابعة لتتطابق مع 

ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة يف ال�شركة .
-  يتم توحيد نتائج عمليات ال�شركات التابعة بقائمة الدخل املوحدة من تاريخ متلكها وهو التاريخ 
الذي يجري فيه فعليا انتقال �شيطرة ال�شركة على ال�شركات التابعة ، ويتم توحيد نتائج عمليات 
ال�شركات التابعة التي مت التخل�س منها يف قائمة الدخل املوحدة حتى تاريخ التخل�س منها وهو 

التاريخ الذي يفقد ال�شركة فيها ال�شيطرة على ال�شركات التابعة .
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متتلك ال�شركة كما يف 31 كانون الول 2013 ال�شركات التابعة التالية :
 

ا�شم ال�شركة
 ن�شبة را�س املال

 امللكية
 ر�شيد ال�شتثمار كم�������ا

مالحظةتاريخ التاأ�شي�س املوقعف�������ي 31 كانون الأول 2013
دين�������������ار%دين�������������ار

ال�شركة الأردنية ل�شناعة وتعبئة
 غري28 اأيار 2008عمان4.000.0001002.000.000  الغاز امل�شال )مدفوع %50( *

عاملة

ال�شركة الأردنية ل�شناعة الزيوت
 غري28 اآيار 2008عمان3.000.0001001.500.000  املعدنية )مدفوع %50( **

عاملة
ال�شركة الأردنية لت�شويق وبيع
)مدفوع   املنتجات البرتولية

***)%50  
 12 �سباطعمان15.000.0001007.500.000

عاملة2013

مطلوباتها  وجمموع  دينار   2.314.964 امل�شال  الغاز  وتعبئة  ل�شناعة  الأردنية  ال�شركة  موجودات  جمموع  بلغ   *
241.343  دينار كما يف 31 كانون الأول 2013 ، كما بلغت ايراداتها الناجتة عن فوائد وديعة 73.622 دينار لل�شنة 

املنتهية يف 31 كانون الأول 2013 .
بلغ جمموع موجودات �شركة الأردنية ل�شناعة الزيوت املعدنية 1.736.215 دينار وجمموع مطلوباتها 142.994   **
دينار كما يف 31 كانون الأول 2013 ، كما بلغت ايراداتها الناجتة عن فوائد وديعة 55.213 دينار لل�شنة املنتهية يف 

31 كانون الأول 2013 .
موجوداتها  جمموع  وبلغ   2013 �سباط   12 بتاريخ  البرتولية  املنتجات  وبيع  لت�شويق  الردنية  ال�شركة  تاأ�ش�شت    ***
اأرباحها  وبلغت   ،  2013 الأول  كانون   31 كما يف  دينار  مطلوباتها 73.278.423  دينار وجمموع   85.234.295
4.455.873 دينار للفرتة منذ التاأ�شي�س بتاريخ 12 �سباط 2013 ولغاية 31 كانون الأول 2013 ، علمًا بانها با�شرت 
البرتول الردنية  ايارللعام 2013 ومت حتويل جزء من موجودات �شركة م�شفاة  اعمالها تدريجيًا منذ الول من 
الردنية  البرتول  م�شفاة  �شركة  موظفني  من  بع�س  تكليف  الى  بال�شافة  الدفرتية،  قيمتها  ب�شايف  ال�شركة  الى 
للعمل يف هذه ال�شركة ، ونظرًا لأن انتقال مهمة تزويد امل�شتهلكني بامل�شتقات النفطية الى ال�شركة لل�شركة الأردنية 
لت�شويق وبيع املنتجات البرتولية مل ت�شتكمل حتى نهاية العام 2013 نتيجة ا�شتمرار العديد من اجلهات و املحطات 
واملطارات بالتزويد من �شركة امل�شفاة.  فانه مل يتم ا�شتكمال الجراءات الر�شمية الالزمة لمتام عملية حتويل 

ملكية املوجودات لل�شركة اجلديدة ، وفيما يلي الجراءات التي مل يتم ا�شتكمالها كما يف 31 كانون الول 2013 :
الرا�سي واملباين: مت نقل قيمة الرا�شي واملباين دفرتيا ومل يتم نقل ملكيتها ر�شميًا ل�شركة ت�شويق وبيع . 1

القيمة الدفرتية لالأرا�شي واملباين املنقولة 479.640  املنتجات البرتولية الردنية ، حيث بلغت �شايف 
دينار.

املنتجات . 2 وبيع  ت�شويق  ل�شركة  ر�شميًا  ملكيتها  نقل  يتم  ومل  دفرتيا  ال�شيارات  قيمة  نقل  مت   : ال�سيارات 
البرتولية الردنية ، حيث بلغت �شايف القيمة الدفرتية لل�شيارات املنقولة 5.483.410 دينار.

ر�شميًا . 3 ملكيتها  نقل  يتم  قيمة ممتلكات ومعدات اخرى دفرتيا ومل  نقل  : مت  ممتلكات ومعدات اخرى 
ل�شركة ت�شويق وبيع املنتجات البرتولية الردنية ، حيث بلغت �شايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات 

املنقولة 4.460.928 دينار.
ت�شويق . 4 �شركة  الى  الأردنية  البرتول  م�شفاة  �شركة  املوظفني  عقود  نقل  يتم  مل   : ومنافعهم  املوظفني 

املنتجات البرتولية الأردنية ، كما مل يتم ف�شل مهام �شركة ت�شويق املنتجات البرتولية الأردنية عن ق�شم 
التوزيع التابع ل�شركة م�شفاة البرتول الأردنية .

تتقا�شى ال�شركة الردنية لت�شويق وبيع املنتجات البرتولية عمولة ت�شويق بقيمة 12 فل�س لكل لرت مباع وعمولة 
بيع جتزئة للم�شتقات النفطية بقيمة 15 فل�س لكل لرت مباع بال�شافة الى عمولت اأخرى تتعلق ببدل تبخر وفقًا 

لالتفاقية املوقعة مع وزارة الطاقة والرثوة املعدنية .
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ب -  يتم حتديد �شعر الزيت اخلام وامل�شتقات اجلاهزة ب�شعر القيمة التح�شيلية او الكلفة ايهما اقل ويتم 
حتديد الكلفة وفقًا لطريقة املتو�شط احل�شابي املرجح . 

فتظهر  لل�شركة  التابعني  ال�شطوانات  وم�شنع  الزيوت  م�شنع  يف  الت�شنيع  وحتت  اجلاهزة  الب�شاعة  اأما 
بالكلفة وفقًا لطريقة املتو�شط احل�شابي املرجح اأو �شايف القيمة التح�شيلية اأيهما اأقل . 

اأو �شايف  اأن املواد الولية وقطع الغيار واللوازم تظهر بالكلفة وفقًا لطريقة املتو�شط احل�شابي املرجح  كما 
القيمة التح�شيلية اأيهما اأقل ويتم اأخذ خم�ش�س للب�شاعة الراكدة . 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل  ج  - 

متثل هذه املوجودات املالية ال�شتثمارات يف اأدوات امللكية بغر�س الحتفاظ بها على املدى الطويل .        
ال�شراء ويعاد تقييمها  اليها م�شاريف القتناء عند  العادلة م�شافًا  اثبات هذه املوجودات بالقيمة  يتم 
لحقًا بالقيمة العادل�ة ، ويظهر التغري يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل ال�شامل املوحد و�شمن حقوق 
النقدية  املوجودات غري  بنود  فروقات حتويل  الناجت عن  العادلة  القيمة  التغري يف  فيها  امل�شاهمني مبا 
الناجتة  اأو اخل�شائر  الأرباح  اأخذ  يتم  اأو جزء منها  املوجودات  بيع هذه  ، ويف حال  بالعمالت الجنبية 
عن ذلك يف قائمة الدخل ال�شامل املوحد و�شمن حقوق امل�شاهمني املوحدة ويتم حتويل ر�شيد احتياطي 
القيمة العادلة للموجودات املالية املباعة مبا�شرة الى الرباح واخل�شائر املدورة ولي�س من خالل قائمة 

الدخل املوحد .
يتم اأخذ الرباح املوزعة يف قائمة الدخل املوحدة . 

القيمة العادلة د - 

ان اأ�شعار الإغالق ) �شراء موجودات / بيع مطلوبات( بتاريخ القوائم املالية يف ا�شواق ن�شطة متثل القيمة 
العادلة لالدوات وامل�شتقات املالية التي لها ا�شعار �شوقية .

يف حال عدم توفر اأ�سعار معلنة او عدم وجود تداول ن�سط لبع�س االأدوات وامل�ستقات املالية او عدم ن�ساط 
ال�شوق يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق منها :

مقارنتها بالقيمة ال�شوقية احلالية لأداة مالية م�شابهة لها اإلى حد كبري .  -
اأداة  يف  م�شتخدمة  بن�شبة  املتوقعة  النقدية  التدفقات  وخ�شم  امل�شتقبلية  النقدية  التدفقات  حتليل   -

مالية م�شابهة لها .
مناذج ت�شعري اخليارات .  -

فوائد مبوجب خ�شم  عليها  ت�شتحق  ل  والتي  المد  املالية طويلة  واملطلوبات  املوجودات  تقييم  يتم   -
التدفقات النقدية وب�شعر الفائدة الفعالة ، ويتم اخذ فائدة اخل�شم �شمن ايرادات الفوائد املقبو�شة 

يف قائمة الدخل املوحدة .
تهدف طرق التقييم الى احل�شول على قيمة عادلة تعك�س توقعات ال�شوق وتاأخذ بالإعتبار العوامل ال�شوقية 

واأية خماطر اأو منافع متوقعه عند تقدير قيمة الأدوات املالية.
التدين يف قيمة املوجودات املالية هـ - 

املوحد  املايل  املركز  قائمة  تاريخ  يف  املالية  للموجودات  ال�شجالت  يف  املثبتة  القيم  مبراجعة  الإدارة  تقوم 
لتحديد فيما اذا كانت هنالك موؤ�شرات تدل على تدين يف قيمتها افراديًا او على �شكل جمموعة ، ويف حالة 

وجود مثل هذه املوؤ�شرات فانه يتم تقدير القيمة القابلة لال�شرتداد من اجل حتديد خ�شارة التدين .
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تظهر الذمم املدينة ب�شايف القيمة التح�شيلية ويتم اخذ خم�ش�س للديون امل�شكوك يف حت�شيلها  و  - 
واملتاأخرة الت�شديد مبوجب تقديرات الدارة للمبالغ القابلة لال�شرتداد منها . 

املمتلكات واملعدات ز  - 

تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد تنزيل ال�شتهالك املرتاكم واي تدين يف قيمتها ، ويتم   -
بطريقة  لالإ�شتخدام  تكون جاهزة  عندما  الأرا�شي(  )با�شتثناء  واملعدات  املمتلكات  ا�شتهالك 

الق�شط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املتوقع لها با�شتخدام الن�شب ال�شنوية املئوية التالية :
 

%
2 – 4مباين

9 – 11اآلت ومعدات النتاج
5 – 15اآلت ومعدات اخلدمات امل�شاعدة

5 – 15 اخلزانات والنابيب
10 – 15اآلت ومعدات الكهرباء واملكائن

10 – 11وحدات حتميل املنتجات
15ال�شيارات

10 – 15اأثاث ومعدات املكاتب
10املكتبة ومعدات التدريب

10 – 15موجودات حمطات التوزيع
7 – 11ممتلكات ومعدات اخرى

40اجهزة حا�شب اآيل

الدفرتية  اأي من املمتلكات واملعدات عن �شايف قيمتها  املبلغ املمكن ا�شرتداده من  عندما يقل   -
الدخل  قائمة  يف  التدين  قيمة  وقيد  ا�شرتدادها  املمكن  القيمة  اإلى  قيمتها  تخفي�س  يتم  فاإن��ه 

املوحدة .
يتم مراجعة العمر النتاجي للممتلكات واملعدات يف نهاية كل عام ، فاذا كانت توقعات العمر   -
النتاجي تختلف عن التقديرات املعدة �شابقًا يتم معاجلة التغري يف التقدير لل�شنوات الالحقة 

باعتباره تغري يف التقديرات .
يتم ا�شتبعاد املمتلكات واملعدات عند التخل�س منها او عندما ل يعود اأي منافع م�شتقبلية متوقعة   -

من ا�شتخدامها او من التخل�س منها .
املوجودات غري امللمو�شة  ح  - 

تقدير  ا�شا�س  امللمو�شة على  املوجودات غري  ويتم ت�شنيف  بالكلفة  امللمو�شة  املوجودات غري  اثبات  يتم 
عمرها الزمني لفرتة حمددة او غري حمددة ويتم اطفاء املوجودات غري امللمو�شة التي لها عمر زمني 

حمدد على العمر املقدر لها ومبعدل 10% �شنويًا .
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يتم مراجعة اية موؤ�شرات تدل على تدين قيمة املوجودات غري امللمو�شة يف تاريخ القوائم املالية ، كما 
ويتم مراجعة تقدير العمر الزمني لتك املوجودات ويتم اأخذ التدين يف قائمة الدخل .

ل يتم ر�شملة اأية موجودات غري ملمو�شة ناجتة عن عمليات ال�شركة ، بل تعترب كم�شاريف وتقيد يف قائمة 
الدخل لل�شنة .

ط - يتم اخذ خم�ش�س ل�شريبة الدخل على ا�شا�س التقديرات لاللتزامات ال�شريبية املتوقعة ، ويتم 
اخذ فروقات �شريبة الدخل املتحققة على ال�شركة يف قائمة الدخل املوحد عند دفعها بعد اجراء 

الت�شوية النهائية مع دائرة �شريبة الدخل .
ي  - اإن ال�شرائب املوؤجلة هي ال�شرائب املتوقع دفعها او ا�شرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املوؤقتة بني 
قيمة املوجودات او املطلوبات يف القوائم املالية املوحدة والقيمة التي يتم احت�شاب الربح ال�شريبي 
املايل  املركز  بقائمة  اللتزام  طريقة  با�شتخدام  املوؤجلة  ال�شرائب  احت�شاب  يتم   . ا�شا�شها  على 
املوحدة وحتت�شب ال�شرائب املوؤجلة وفقًا للن�شب ال�شريبية التي يتوقع تطبيقها عند ت�شوية اللتزام 

ال�شريبي او حتقيق املوجودات ال�شريبية املوؤجلة .
يتم مراجعة ر�شيد املوجودات واللتزامات ال�شريبية املوؤجلة يف تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم   -
اأو  كليا  او  جزئيا  ال�شريبية  املوجودات  تلك  من  ال�شتفادة  امكانية  عدم  توقع  حالة  يف  تخفي�شها 

بت�شديد اللتزام ال�شريبي اأو انتفاء احلاجة له .
املايل  املركز  قائمة  تاريخ  التزامات يف  ال�شركة  على  يكون  باملخ�ش�شات عندما  الع��رتاف  يتم  ك  - 
املوحدة نا�شئة عن احداث �شابقة وان ت�شديد اللتزامات حمتمل وميكن قيا�س قيمتها ب�شكل يعتمد 

عليه .
ل  - يتحقق اليراد من مبيعات الوقود عند ت�شليمها للعميل وا�شدار الفاتورة .

تقيد الفوائد يف قائمة الدخل املوحدة مبوجب اأ�شا�س ال�شتحقاق .  م  - 

ال�شعار  با�شتخدام  الردين  بالدينار  العام  خالل  متت  التي  الجنبية  بالعمالت  املعامالت  تقيد  ن  - 
ال�شائدة بتاريخ حدوث تلك املعامالت ، ويتم يف نهاية العام حتويل املوجودات واملطلوبات بالعمالت 
الجنبية الى الدينار الردين با�شتخدام متو�شط ال�شعار املعلنة من البنك املركزي الردين وتوؤخذ 

فروق العملة الناجمة عن التحويل يف قائمة الدخل املوحد .
�س  - يتم اأخذ خم�ش�س ل�شتبدال ا�شطوانات الغاز امل�شطوبة بناًء على الدرا�شات الفنية املعدة من قبل 

الإدارة والتي تقدر عدد ال�شطوانات املنوي �شطبها كل عام ومبعدل 20 دينار للطن. 
تتبع ال�شركة �شيا�شة التاأمني الذاتي على املركبات و يتم اخذ خم�ش�س ملواجهة اللتزامات الناجتة  ع -  

عن حوادث املركبات مبا يعادل قيمة اق�ساط التاأمني ال�سامل على املركب��ات وحمولتها .
 ف  - يتم احت�شاب خم�ش�س للب�شاعة بطيئة وعدمية احلركة بال�شافة الى الب�شاعة التالفة بناًء على 

الدرا�شات الفنية التي جتريها اللجان املخت�شة يف ال�شركة . 
نهاية اخلدمة  بتعوي�س  والتعاقدية اخلا�شة  القانونية  الإلتزامات  ملواجهة  تكوين خم�ش�س  يتم    - �س 
وتعوي�س العجز والوفاة للموظفني عن مدة اخلدمة لكل موظف بتاريخ قائمة املركز املايل املوحد 

مبوجب اللوائح الداخلية لل�شركة .
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اإ�صتخدام التقديرات
اإن اإعداد القوائم املالية املوحدة وتطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية يتطلب من اإدارة ال�شركة القيام بتقديرات 
هذه  ان  كما   . املحتملة  اللتزامات  عن  والإف�شاح  واملطلوبات  املوجودات  مبالغ  يف  توؤثر  واجتهادات 
القيمة  التغريات يف  وكذلك يف  واملخ�ش�شات  وامل�شاريف  الإي��رادات  توؤثر يف  والجتهادات  التقديرات 
اأحكام  اإ�شدار  ال�شركة  اإدارة  من  يتطلب  خا�س  وب�شكل   . امل�شاهمني  حقوق  �شمن  تظهر  التي  العادلة 
مبنية  املذكورة  التقديرات  اإن   . واأوقاتها  امل�شتقبلية  النقدية  التدفقات  مبالغ  لتقدير  هامة  واجتهادات 
النتائج  وان  التيقن  وعدم  التقدير  من  متفاوتة  درجات  لها  متعددة  وعوامل  فر�شيات  على  بال�شرورة 
الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغريات الناجمة عن اأو�شاع وظروف تلك التقديرات يف 

امل�شتقبل .
اإننا نعتقد باأن تقديراتنا �شمن القوائم املالية املوحدة معقولة ومف�شلة على النحو التايل :

يتم تكوين خم�ش�س لقاء الذمم املدينة ولقاء املواد التالفة وبطيئة احلركة اعتمادا على اأ�ش�س   -
املعايري  مبوجب  تكوينه  الواجب  املخ�ش�س  لتقدير  ال�شركة  اإدارة  قبل  من  معتمدة  وفر�شيات 

الدولية للتقارير املالية .
يتم حتميل ال�شنة املالية مبا يخ�شها من نفقة �شريبة الدخل وفقا لالأنظمة والقوانني واملعايري   -

الدولية للتقارير املالية .
احت�شاب  لغايات  دوري  ب�شكل  امللمو�شة  لالأ�شول  الإنتاجية  الأعمار  تقدير  باإعادة  الإدارة  تقوم    -
الإنتاجية  الأعمار  وتقديرات  الأ�شول  لتلك  العامة  احلالة  على  اعتمادا  ال�شنوية  ال�شتهالكات 

املتوقعة يف امل�شتقبل ، ويتم اخذ خ�شارة التدين يف قائمة الدخل املوحدة .
على  اعتمادًا  امل�شتقبل  يف  وا�شتبدالها  �شطبها  املتوقع  الإ�شطوانات  لقاء  خم�ش�س  تكوين  يتم   -
مبوجب  تكوينه  الواجب  املخ�ش�س  لتقدير  ال�شركة  اإدارة  قبل  من  معتمدة  وفر�شيات  اأ�ش�س 

املعايري الدولية للتقارير املالية .
يتم تكوين خم�ش�س ملواجهة الإلتزامات القانونية والتعاقدية اخلا�شة بتعوي�س نهاية اخلدمة    -

وتعوي�س العجز والوفاة مبوجب اللوائح الداخلية لل�شركة .
معدة  قانونية  درا�شة  على  اإعتمادًا  ال�شركة  �شد  املقامة  الق�شايا  لقاء  خم�ش�س  تكوين  يتم    -
من قبل امل�شت�شارين القانونني لل�شركة والتي مبوجبها يتم حتديد املخاطر املحتمل حدوثها يف 

امل�شتقبل ، ويعاد النظر يف تلك الدرا�شات ب�شكل دوري .
م�شتويات القيمة العادلة : يتم حتديد والإف�شاح عن م�شتوى ت�شل�شل القيمة العادلة الذي ت�شنف    -
فيه مقايي�س القيمة العادلة كاملة كما يتم ف�شل قيا�شات القيمة العادلة وفقًا للم�شتويات املحددة 
يف املعايري الدولية للتقارير املالية. ميثل الفرق بني امل�شتوى )2( وامل�شتوى )3( ملقايي�س القيمة 
العادلة تقييم ما اإذا كانت املعلومات اأو املدخالت ميكن مالحظتها ومدى اأهمية املعلومات التي 
ل ميكن مالحظتها مما يتطلب و�شع اأحكام وحتليل دقيق للمدخالت امل�شتخدمة لقيا�س القيمة 

العادلة مبا يف ذلك الأخذ بالعتبار كافة العوامل التي تخ�س الأ�شل اأو اللتزام .
4-  تطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة

 اأ-  معايري التقارير املالية الدولية والتف�شريات اجلديدة واملعدلة :
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املالية  القوائم  اعداد  يف  التالية  واملعدلة  اجلديدة  والتف�شريات  الدولية  املالية  التقارير  معايري  اتب�اع  ت��م 
املوحدة لل�شركة ، والتي مل توؤثر ب�شكل جوهري على املبالغ والف�شاحات الواردة يف القوائ��م املالي��ة املوحدة 
باإ�شتثناء الف�شاحات اخلا�شة باملعيار الدويل للتقارير املالي��ة رقم )13( ، علمًا باأنه قد يكون لها تاأثري على 

املعاجلة املحا�شبية للمعامالت والرتتيبات امل�شتقبلي��ة :

القاب�شة لل�شركة  املوحدة  املالية  القوائم  املعيار عر�س   يتطلب 
ملعيار ال�شابقة  املتطلبات  لي�شتبدل  واحدة   اقت�شادية   كوحدة 
 املحا�شبة الدويل رقم )27( : القوائم املالية املوحدة واملنف�شلة
ذات للمن�شاآت  املالية  القوائم  توحيد   :  )12( رقم   والتف�شري 

 الغر�س اخلا�س .

رقم املالية  للتقارير  الدويل   املعيار 
)10( : القوائم املالية املوحدة .

 حل حمل معيار املحا�شبة الدويل رقم )13( : احل�ش�س يف
 امل�شاريع امل�شرتكة ، ويتطلب هذا املعيار من املن�شاأة التي تعترب
امل�شرتكة الرتتيبات  نوع  حتديد  م�شرتكة  ترتيبات  يف   طرف 
 التي ت�شارك فيها وذلك من خالل تقييم حقوقها والتزاماتها
 التي تنطوي على هذه امل�شاركة وان تقوم باملحا�شبة عن هذه

احلقوق واللتزامات وفقا لنوع الرتتيبات امل�شرتك�ة .

رقم املالية  للتقارير  الدويل   املعيار 
)11( : الإتفاقيات امل�شرتكة.

 يتطلب هذا املعيار من املن�شاأت الف�شاح ب�شكل  تف�شيلي عن
تقييم من  املالية  القوائم  م�شتخدمي  متكن   التي   املعلومات 
مع املن�شاأة  املرتبطة مب�شالح  املخاطر  تلك  وطبيعة   املخاطر 
واداءها للمن�شاأة   املايل  املركز  واثرها على   املن�شاأت الخرى 

املايل وتدفقاتها النقدية.

رقم املالية  للتقارير  الدويل   املعيار 
يف احل�ش�س  عن  الإف�شاح   :  )12( 

املن�شاآت الأخرى.

 يتناول هذا املعيار قيا�س القيمة العادلة لال�شول واللتزامات
 والف�شاح عنها حيث حل حمل الر�شادات املتعلقة باحت�شاب
الدولية للتقارير  الدولية  املعايري  يف  املوجودة  العادلة   القيمة 
لتطوير متطلبات عامة لقيا�س القيمة العادلة والف�شاح عنها .

رقم املالية  للتقارير  الدويل   املعيار 
)13( : اإحت�شاب القيمة العادلة.
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)19( رقم  الدويل  املحا�شبة  ملعيار  املعدلة  الن�شخة   تت�شمن 
املتعلقة املتطلبات  على  التعديالت  بع�س  املوظفني  منافع   : 
التقاعد و املنافع الخرى بعد التقاعد ومنافع انهاء  بكل من 

اخلدمة بال�شافة الى تعديالت اخرى.

:  )19( رقم  الدويل  املحا�شبة   معيار 
العام يف  عدلت  )كما  املوظفني   منافع 

. )2011

:  )27( رقم  الدويل  املحا�شبة  ملعيار  املعدلة  الن�شخة   تتعامل 
املالية القوائم  اعداد  متطلبات  مع  املنف�شلة  املالية   القوائم 
 املنف�شلة فقط ، واملت�شابهه الى حد كبري مع املتطلبات احلالية
 يف معيار املحا�شبة الدويل رقم )27( : القوائم املالية املوحدة
 واملنف�شلة ، علما بان اعداد القوائم املالية املوحدة حاليا يتم
:  )10( رقم  املالية  للتقاري�ر  الدويل  املعيار  ملتطلبات   وفقا 

القوائم املالية املوحدة.

:  )27( رقم  الدويل  املحا�شبة   معيار 
عدلت )كما  املنف�شلة  املالية   القوائم 

يف العام 2011( .

ال�شتثمارات  :  )28( رقم  الدويل  املحا�شبة  معيار  حمل   حل 
املحا�شبية املعاجلة  طريقة  وي�شف  احلليفة  ال�شركات   يف 
 لال�شتثمارات يف ال�شركات احلليفة وامل�شاريع امل�شرتكة ويحدد
للمحا�شبة امللكية  حقوق  طريقة  لتطبيق  الالزمة   املتطلبات 

 عليها.
ار�شادات ويوفر   « الهام  التاأثري   « م�شطلح  املعيار  هذا   يحُعرف 
التي يتم  حول تطبيق طريقة حقوق امللكية ، مبا فيها احلالت 
امللكية. كما يبني كيفية  فيها العفاء من تطبيق طريقة حقوق 

اجراء اختبار التدين لل�شركات احلليفة وامل�شاريع امل�شرتكة.

:  )28( رقم  الدويل  املحا�شبة   معيار 
احلليفة ال�شركات  يف   الإ�شتثمار 
يف عدلت  )كما  امل�شرتكة   وامل�شاريع 

العام 2011( .

املالية للتقارير  الدويل  املعيار  يف  الف�شاح  متطلبات   تعديل 
كافة عن  الف�شاح  يتطلب  حيث  الف�شاحات   :  )7(  رقم 
 املعلومات املتعلقة بجميع املوجودات املالية املعرتف بها والتي
عر�س  :)32( رقم  الدويل  املحا�شبة  ملعيار  وفقا  تقا�شها   مت 

الدوات املالية.

 التعديالت على املعيار الدويل للتقارير
 املالية رقم )7( : الإف�شاحات / تقا�س

املوجودات املالية واملطلوبات املالية .

املحا�شبة ومعايري   )1( رقم  املالية  للتقارير  الدويل   املعيار 
الدولية اأرقام )1( و)16( و)32( و)34( .

الدولية املعايري  على   حت�شينات 
العوام يف  ال�شادرة  املالية   للتقارير 

. 2011-2009

 توفر هذه التعديالت اإعفاءات اإ�شافية وفقا لالأحكام النتقالية
 للحد من متطلبات تعديل واظهار اأرقام املقارنة لل�شنوات ما

قبل �شنة املقارنة ال�شابقة.

للتقارير الدولية  املعايري  على   تعديالت 
)12(  ،  )11(  ،  )10( اأرقام    املالية 
والرتتيبات املوحدة  املالية  القوائم   - 
 امل�شرتكة والإف�شاح عن احل�ش�س ف�ي

املن�شاآت الأخ��رى :ار�شادات التحويل .
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معايري التقارير املالية الدولية والتف�شريات اجلديدة واملعدلة ال�شادرة وغري �شارية املفعول بعد: ب - 

مل تقم ال�شركة بتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية والتف�شريات اجلديدة واملعدلة الواردة اأدناه ال�شادرة 
واجلاهزة للتطبيق املبكر لكن غري �شارية املفعول بعد :

�شارية املفعول لل�شنوات املالية التي تبداأ يف اأو بعد

اأول كانون الثاين 2014 .
الدويل املحا�شبة  معيار  على   التعديالت 
تقا�س  – املالية  الدوات  عر�س   :  )23(  رقم 

املوجودات املالية واملطلوبات املالية .

اأول كانون الثاين 2014

للتقارير الدولية  املعايري  على   التعديالت 
املالية القوائم   - و)21(    )01( اأرقام    املالية 
املن�شاآت يف  احل�ش�س  عن  والإف�شاح   املوحدة 
:  )72( رقم  الدويل  املحا�شبة  ومعيار   الأخرى 
 القوائم املالية املنف�شلة واملتعلقة بعر�س وقيا�س

 املوجودات املالية.

اأول كانون الثاين 2014

رقم الدويل  املحا�شبة  معيار  على   التعديالت 
الف�شاحات  – املوجودات  يف  التدين   :  )63( 

حول املبالغ امل�شرتدة للموجودات غري املالية .

أول كانون الثاني 2014
رقم الدويل  املحا�شبة  معيار  على   التعديالت 

)93( : تبادل امل�ستقات وحما�سبة التحوط .

أول متوز 2014

رقم الدويل  املحا�شبة  معيار  على   التعديالت 
 )91( : تعريف خطط منافع املوظفني وم�شاهمة

املوظفني يف تلك اخلطط.

أول كانون الثاني 2014 . التف�شري رقم )12( : اجلبايات .

تتوقع اإدارة ال�شركة اأن يتم تطبيق كل من املعايري والتف�شريات املبينة اأعاله يف اإعداد القوائم املالية املوحدة 
املالية  القوائم  على  جوهري  اأثر  اأي  والتف�شريات  املعايري  هذه  حتدث  اأن  دون  منها  كل  �شريان  تاريخ  عند 

املوحدة لل�شركة .
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نقد يف  ال�صندوق و لدى البنوك  -   5
يتكون هذا البند مما يلي :   

  
31 كان���������������������������������ون الأول

20132012
دين����������������اردين��������������������ار

558.2227.733.038نقد يف ال�شندوق
-20.107.784ح�شابات جارية لدى البنوك – �شركة تابعة

4.051.1793.918.633ودائع لدى البنك *
24.717.18511.651.671

ميثل هذا البند ودائع لدى بنك حملي بالدينار الردين مربوطة ملدة �شهر واحد وبفائدة 3/5% �شنويًا .  *

مدينون واأر�صدة مدينة اأخرى  -   6
يتكون هذا البند مما يلي :     

31 كان���������������������������������ون الأول
20132012

دين����������������اردين��������������������ار
106.150.72438.060.518 دوائر وموؤ�ش�شات حكومية – حمروقات

316.454.393169.191.402 وزارة املالية
752.915.325677.510.181عمالء حمروقات و�شركات الكهرباء والنقل

14.948.9426.683.609مدينون اخرون
1.818.0241.578.367ذمم موظفني

185.391265.471�شلف على ح�شاب تعوي�س مكافاأة نهاية  اخلدمة للموظفني
1.192.472.799893.289.548     جمموع املدينون

 21.669.57241.960.032�شيكات بر�شم التح�شيل )اأ(
61.744.11743.601.193 اأمانات �شريبة املبيعات العامة

30.784.06918.992.559اأمانات �شريبة املبيعات اخلا�شة على  امل�شتقات النفطية
2.644.96316.302.079 تاأمينات اإعتمادات واأوامر �شراء

3.853.5402.638.951م�شاريف مدفوعة مقدمًا
1.313.169.0601.016.784.362

)25.079.588()25.268.682(ينزل : خم�ش�س الديون امل�شكوك يف حت�شيلها )ب(
1.287.900.378991.704.774

ميتد اإ�شتحقاق �شيكات بر�شم التح�شيل لغاية 31 كانون الثاين 2014 ، وي�شمل هذا الر�شيد على  اأ -  
�شيكات ملبيعات م�شنع الزيوت ت�شتحق لغاية 31 اآذار 2014 .
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ان احلركة احلا�شلة على خم�ش�س الديون امل�شكوك يف حت�شيلها كما يلي : ب - 

20132012
دين��������������اردين��������������������ار

25.079.58813.213.983ر�شيد بداية ال�شنة
189.09411.865.605املخ�ش�س امل�شتدرك خالل ال�شنة

25.268.68225.079.588       ر�شيد نهاية ال�شنة
املالية  اخل�شائر  خطر  تخفيف  اأجل  من  وذلك   ، اإئتمانيًا  موؤهلة  اأط��راف  مع  التعامل  �شيا�شة  ال�شركة  تتبع 

الناجمة عن عدم الوفاء بالإلتزامات . وفيما يلي تفا�شيل الذمم املدينة التي ل يوجد تدين يف قيمتها :

 
31 كان�����������������������������������ون الأول

20132012
دين�������������������اردين������������������ار

1572.024.518578.139.698 يوم – 119 يوم
120503.932.398254.289.933 يوم – 179 يوم
18086.794.4443.168.750 يوم – 365 يوم

29.721.43957.691.167اأكرث من �شنة *
     1.192.472.799893.289.548

*  ي�شمل هذا البند على ذمم مدينة مطلوبة من جهات حكومية او بكفاله احلكومة جتاوز ا�شتحقاقها عن اكرث من �شنة . هذا وبراأينا 
اأن لل�شركة القدرة على حت�شيل هذه الذمم ول داعي لر�شد اأية خم�ش�شات لها .

زيت خام وم�صتقات برتولية جاهزة ولوازم   -   7
يتكون هذا البند مما يلي :

31 كان��������������������������������ون الأول
20132012

دين���������������������اردين���������������������ار
160.595.665270.050.478 م�شتقات برتولية جاهزة وزيوت

13.400.25435.363.296 زيت خام ومواد حتت الت�شغيل
52.264.74857.578.431 مواد اولية وقطع غيار ولوازم خمتلفة

99.495.65084.033.782ب�شاعة بطريق ال�شحن
)22.589.729()19.900.027(*  خم�ش�س مواد راكدة وبطيئة احلركة

305.856.290424.436.258
اإن احلركة احلا�شلة على خم�ش�س املواد الراكدة وبطيئة احلركة كانت كما يلي :   *

  
20132012

دين���������������اردين���������������������ار
22.589.72922.430.337ر�شيد بداية ال�شنة

384.038- املخ�ش�س امل�شتدرك خالل ال�شنة
-)2.516.873(امل�شرتد من خم�ش�س املواد الراكدة

)224.646()172.829(ينزل : مواد م�شطوبة *
19.900.02722.589.729      ر�شيد نهاية ال�شنة

مت خالل العام 2013 املوافقة على �شطب  مواد راكدة وبطيئة احلركة تتمثل يف قطع غيار ومواد تالفة غري �شاحلة لال�شتخدام .  *
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جلة 
ت �صريبية موؤ

جودا
 8  -  مو

مما يلي : 
   يتكون هذا البند 

 قيمة املوجودات 
 ال�شريبية

 املوؤجلة كم�����ا ف���������ي  
 31 ك��انون الأول 

2012

  لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2013 

البنود التي نتج عنها
 موجودات �شريبية موؤجلة 

 املحول الى قائمة 
 الدخل

 خالل ال�شنة 
 بال�شايف

  قيم��ة ال�شريبة 
  امل����������وؤجلة 

 ال���ر�شيد ف����ي 
  نه��اية ال�شن����ة  

  املح���������ررة 
  امل�ش���اف������ة 

  ر�شيد بداية ال�شنة 

 دين��������������������������������ار 
 دين��������������������ار 

 دين��������������ار 
 دين����������������ار 

 دين��������������ار 
 دين��������������ار 

 دين�������������������ار 

52,902
15,638

37,249 
266,064

129,318 
17,619 

377,763 
خلدمة

خم�ش�س تعوي�س نهاية ا
  

3 ,511,142
26,473 

3,537,615 
25,268,682

-                     
189,094 

25,079,588 
حت�شيلها

   ديون م�شكوك يف 

2 ,869,440
1,274,227 

4,143,667 
29,597,622

1,046,418
10,148,037 

20,496,003 
خم�ش�س ا�شتبدال ا�شطوانات غاز

315 ,555
12,702 

328,257 
2,344,696

-                     
90,729 

2,253,967 
خم�ش�س اجازات املوظفني

3 ,162,562
)376,558(

2,786,005 
19,900,027

2,689,702
-                   

22,589,729 
حلركة  

خم�ش�س مواد تالفة وبطيئة ا

342,870
)118,870(

224,000 
1,600,000

849,072
-                   

2,449,072 
خم�ش�س ق�شايا والتزامات اأخرى

  

10 ,254,471 
802,336 

11,056,793 
78,977,091 

4,714,510 
10,445,479 

73,246,122 
-  مت احت�شاب املنافع امل�شتقبلية للموجودات ال�شريبية املوؤجلة بن�شبة 41% كما يف 13 كانون الأول 2013 و2012.
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موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل   -   9
يتكون هذا البند مما يلي :

  
31 كان����������������������ون الأول

  2012 2013 عدد الأ�شهم
دين��������������ار دين��������������ار

 ا�شهم مدرجة :
2.091.998 2.041.891 626.347  �شركة الكهرباء الردنية
2.199.923 1.326.765 47.300 �شركة البوتا�س العربية

235.994 215.473 256.516 بنك الأردن دبي الإ�شالمي
20.646 12.321 33.300 �شركة م�شانع الورق والكرتون

195.375 146.250 37.500 ال�شركة العامة للتعدين
17.907 26.910 28.060  �شركة فل�شطني للتنمية وال�شتثمار

4.761.843 3.769.610

دفعات ل�صراء ا�صتثمار    -   10
تابعة(  )�شركة  البرتولية  املنتجات  بيع  و  لت�شويق  الأردنية  ال�شركة  متلك  لقاء  دفعات  البند  هذا  ميثل 

حل�ش�س يف �شركة حمطة ال�شتقالل ، ومن املتوقع ا�شتكمال الجراءات الر�شمية خالل العام 2014.
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ممتلكات ومعدات
   - 11

مما يلي :
ف هذا البند 

   يتاأل

ت�شمل املمتلكات واملعدات على موجودات م�شتهلكة بالكامل قيمتها 219.571.038 دينار كما يف 31 كانون الأول 2013 )218.015.204 دينار كما يف 31 كانون الول 2012 (      
جناز ب�شكل اأ�شا�شي م�شروع ان�شاء غالية بخار و خزانات غري م�شتلمة ب�شكل نهائي.

*    تتكون اإ�شافات م�شاريع قيد الإ
 

* ت�شمل ال�شتبعادات م�شخات و خزانات مت بيعها الى �شركات ت�شويق وبيع املنتجات البرتولية  ب�شايف  قيمتها الدفرتية و البالغة 4.407.718 دينار  ووفقًا لالتفاقية املوقعة مع وزارة الطاقة والرثوة املعدنية
*

 

اجملمــــوع

اجملموع
ستثنـاء

با
ضي

األرا
شاريع

وم
قيد اإلجنــاز

شاريــع
م

قيــد اإلجناز *

أجهزة
ب

س
 حا

آلي

ت
 ممتلكا

ت أخرى
ومعدا

ت
موجـودا

ت
طـا

ح
م

التوزيع

املكتبـة
ت

ومعـــدا
ب

التـــدري

ث
أثـــــا

ت
ومعدا

ب
املكاتــ

ت
سيـارا

ال
ت

وحـــدا
حتميـــل
ت

جـا
املنت

ت
ت ومعدا

آال
الكهربـــاء
واملكائــن

ت
اخلزانـا

ب **
واألنابيـ

ت
ت ومعـدا

آال
ت

اخلدمــا
سـاعدة

امل

ت
ت ومعـدا

آال
اإلنتـــاج

مبانــي
ضــي

أرا
العــــام 2013

الكلفــــــة :

دينــار
دينــار

دينــار
دينــار

دينــار
دينــار

دينــار
دينــار

دينــار
دينــار

دينــار
دينــار

دينــار
دينــار

دينــار
دينــار

352,564,648 
327,212,979 

9,980,390 
4,831,510 

186,383 
25,884,191 

26,883 
1,940,487 

27,939,517 
31,910,797 

23,716,513 
70,122,804 

35,440,674 
83,394,465 

21,818,755 
15,371,279 

  ر�شيد بداية ال�شنة

20 ,876,402 
11,574,247 

9,302,156 
149,279 

 - 
 606,060 

 - 
 59,724 

 9,070,390 
 - 

 687,637 
 - 

 48,712 
 905,012 

 47,433 
 - 

  ا�شافات

 )10,582,438(
 )10,582,438(

 - 
 - 

 - 
 )9,005,565(

 - 
 )3,115(

 )1,573,758(
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

  ا�شتبعادات **

 - 
419,508 

 )419,508(
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 419,508 
 - 

  حتويالت

362,858,613 
328,624,296 

18,863,038 
4,980,789 

186,383 
17,484,686 

26,883 
1,997,096 

35,436,149 
31,910,797 

24,404,150 
70,122,804 

35,489,386 
84,299,477 

22,285,696 
15,371,279 

     ر�شيد نهاية ال�شنة

ال�شتهالك املرتاكم :

260 ,489,969 
260,489,969 

 - 
4,633,571 

186,383 
18,777,578 

24,539 
1,592,017 

26,512,407 
 30,390,012 

 14,943,180 
 42,607,536 

 32,881,857 
 73,005,720 

 14,935,169 
 - 

  ر�شيد بداية ال�شنة

7,830,164 
7,830,164 

 - 
 166,465 

 - 
 409,763 

 1,088 
 83,390 

 1,184,158 
 290,938 

 1,371,895 
 1,475,849 

 513,969 
 1,657,623 

 675,026 
 - 

  ا�شافات

 )8,895,644(
 )8,895,644(

 - 
 - 

 - 
 )7,318,771(

 - 
 )3,115(

 )1,573,758(
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

  ا�شتبعادات

 259,424,489 
 259,424,489 

 - 
 4,800,036 

 186,383 
 11,868,570 

 25,627 
 1,672,292 

 26,122,807 
 30,680,950 

 16,315,075 
 44,083,385 

 33,395,826 
 74,663,343 

 15,610,195 
 - 

     ر�شيد نهاية ال�شنة

103 ,434,124 
69,199,807 

18,863,038 
180,753 

 - 
5,616,116 

1,256 
324,804 

9,313,342 
1,229,847 

8,089,075 
26,039,419 

2,093,560 
9,636,134 

6,675,501 
15,371,279 

     �شايف القيمة الدفرتية كما
     يف 31 كانون الأول 2013

الع�����������ام 2102
الكلف�������������������ة :

332,318,402 
320,280,252 

5,084,825 
4,671,587 

186,383 
25,170,674 

26,883 
1,853,984 

26,925,140 
31,910,797 

21,852,425 
70,065,992 

33,890,711 
82,767,069 

20,958,607 
6,953,325 

  ر�شيد بداية ال�شنة

21,172,904 
6,623,567 

6,131,383 
191,563 

 - 
 665,483 

 - 
 97,771 

 1,181,842 
 - 

 1,852,431 
 - 

 1,447,589 
 877,396 

 309,492 
 8,417,954 

  ا�شافات

 )926,658(
 )870,138(

 )56,520(
 )31,640(

 - 
 )379,400(

 - 
 )11,268(

 )167,465(
 - 

 )6,666(
 - 

 - 
 )250,000(

 )23,699(
 - 

  ا�شتبعادات

 - 
 1,179,298 

 )1,179,298(
 - 

 - 
 427,434 

 - 
 - 

 - 
 - 

 18,323 
 56,812 

 102,374 
 - 

 574,355 
 - 

  حتويالت

352,564,648 
327,212,979 

9,980,390 
4,831,510 

186,383 
25,884,191 

26,883 
1,940,487 

27,939,517 
31,910,797 

23,716,513 
70,122,804 

35,440,674 
83,394,465 

21,818,755 
15,371,279 

     ر�شيد نهاية ال�شنة

ال�شتهالك املرتاكم :

 254 ,277,230 
 254,277,230 

 - 
 4,307,492 

 186,383 
 17,963,224 

 23,451 
 1,516,824 

 26,455,414 
 30,018,107 

 13,616,921 
 41,822,241 

 32,512,262 
 71,607,553 

 14,247,358 
 - 

  ر�شيد بداية ال�شنة

 7,409,905 
 7,409,905 

 - 
 357,719 

 - 
 1,170,782 

 1,088 
 86,259 

 224,458 
 371,905 

 1,332,925 
 1,135,497 

 369,595 
 1,648,167 

 711,510 
 - 

  ا�شافات

 )1,197,166(
 )1,197,166(

 - 
 )31,640(

 - 
 )356,428(

 - 
 )11,066(

 )167,465(
 - 

 )6,666(
 )350,202(

 - 
 )250,000(

 )23,699(
 - 

  ا�شتبعادات

 260,489,969 
 260,489,969 

 - 
 4,633,571 

 186,383 
 18,777,578 

 24,539 
 1,592,017 

 26,512,407 
 30,390,012 

 14,943,180 
 42,607,536 

 32,881,857 
 73,005,720 

 14,935,169 
 - 

     ر�شيد نهاية ال�شنة

92 ,074,679 
66,723,010 

9,980,390 
197,939 

 - 
7,106,613 

2,344 
348,470 

1,427,110 
1,520,785 

8,773,333 
27,515,268 

2,558,817 
10,388,745 

6,883,586 
15,371,279 

     �شايف القيمة الدفرتية كما
     يف 13 كانون الأول 2102

          -        
40 

 11 - 7 
 15 - 10 

10 
 15 - 10 

15 
 11 - 10  

 15 - 10 
 15 - 5 

 15 - 5 
 11 - 9

 4 - 2 
         -       

ن�شبة ال�شتهالك ال�شنوية  %
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موجودات غري ملمو�سة – بال�سايف   -12
ميثل هذا البند رخ�شة لل�شركة التابعة – ال�شركة الردنية لت�شويق وبيع املنتجات البرتولي��ة ، ان احلركة 

احلا�شلة على احل�شاب كانت كما يلي :
20132012

دين�������������اردين�������������ار
-30.000.000ا�شافات خالل ال�شنة

-)2.000.000()اطفاء( موجودات غري ملمو�شة *
28.000.000-

ت�شويق  �شركة  املوافقة على منح  اأيلول 2012 مت  بتاريخ 30  كتابة رقم 26041/1/11/58  ال��وزراء يف  بناءًا على قرار جمل�س   *
املنتجات البرتولية الأردنية – �شركة التابعة رخ�شة الت�شغيل وتوزيع امل�شتقات النفطية ، حيث مت حتديد قيمة الرخ�شة مببلغ 30 مليون 
باأطفاء  �سرك��ة  وتقوم   . مت�ساوية  �سنوية  اق�ساط  على خم�سة  الباقي  املبلغ  وت�سديد  االأولى  دفعة  بت�سديد  ال�سركة  تقوم  ان  وعلى  دينار 
املوجودات غري امللمو�شة خالل ع�شرة اعوام ابتداءًا من تاريخ مبا�شرة ال�شركة لعمالها كما يف الأول من ايار 2013 وذلك وفقًا للعقد 

املوقع مع وزارة الطاقة والرثوة املعدنية بتاريخ 19 �سباط 2013 علمًا بان العقد قابل للتجديد .

13-  بنوك دائنة    
لل�شركة  بنوك حملية  نحت من عدة  محُ ت�شتحق خالل عام  البند من ح�شابات جارية مدينة  يتكون هذا 
لتمويل عملياتها وب�شعر فائدة �شنوية ترتاوح ما بني 6/75% الى  8/75% وبكفالة ال�شركة العتبارية . 
بال�شافة الى ر�شيد ح�شابات اجلاري مدين م�شتندي بقيمة 229.257.275 دينار كما يف 31 كانون 

الول 2013 .
14 - دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى

يتكون هذا البند مما يلي :

31 كان���������������������������������ون الأول
20132012

دين��������������������اردين������������������ار
 222.787.425335.081.078موردون والتزامات لقاء �شحوبات واوامر �شراء

51.652.85431.164.719 دائنون خمتلفون وار�شدة دائنة اخرى
 4.643.7134.649.598 خم�ش�شات تاأمني ذاتي على املركبات )اأ(

 29.597.62220.496.003 خم�ش�شات ل�شتبدال ا�شطوانات الغاز )و(
 2.255.4152.255.415اأمانات متويل اأقفا�س الإ�شطوانات )ب(

2.579.6172.278.614 خم�ش�س تعوي�شات اإ�شابات العمل
1.600.0002.449.072 خم�ش�س ق�شايا والتزامات اأخرى )اي�شاح 28 ب(

 52.623.76833.967.461اأمانات فروقات ت�شعري امل�شتقات والفوائ�س )ج(
اأمانات الوفر املايل املتحقق من ا�شترياد النفط اخلام

24.188.7798.185.621  والزيت الوقود العراقي )ز(
 2.344.6962.253.967خم�ش�س اإجازات املوظفني

-4.914.260                  اأمانات �شريبة املبيعات العامة على امل�شتقات النفطية
-6.958.414اأمانات �شريبة املبيعات العامة على امل�شتقات النفطية )د(

 99.246.39695.843.641اأمانات ان�شاء خزانات بديلة )ه�(
-21.400.000 ر�شوم م�شتحقة لوزراة الطاقة  )ي(

29.80516.822.508 دفعات مقدمة من العمالء )ح(
4.242.9485.349.355       امانات امل�شاهمني

1.697.6971.405.103 خم�ش�شات خمتلفة
38.786.10745.453.993         ر�سوم طوابع واردات حمروقات حمرر )ط(

 986.389994.150حمتجزات مقتطعة من املتعهدين
572.535.905608.650.298

اأ -  تتبع ال�سركة �سيا�سة التاأمني الذاتي على املركبات و يتم اخذ خم�س�س لقاء االق�ساط املقدرة 
جراء  ال�شركة  على  ترتتب  قد  التزامات  اأي  ملواجهة  وحمولتها  املركبات  على  ال�شامل  للتاأمني 

احلوادث ومبوجب تقديرات الإدارة .
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ب -  مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم 4941/1/1/58 تاريخ 9 ني�شان 2006 مت رفع مقدار العمولة 
ال�شافية على ا�شطوانات الغاز الى )50( فل�س بدل من )25( فل�س ، على ان يتم جتميع العائد 
منها يف ح�شاب لدى ال�شركة بحيث ي�شتخدم لتمويل ثمن القفا�س احلافظة التي �شتخ�ش�س 
النفطية  امل�شتقات  ت�شعري  اآليات  تطبيق  بعد  العمولة  هذه  اإقتطاع  وقف  مت  وقد  الغاز،  ملوزعي 

.  IPP اإ�شتنادًا لالأ�شعار العاملية
ج  -  ي�شمل هذا البند قيمة الأمانات الناجتة عن ت�شعري اإ�شطوانات الغاز وفروقات ت�شعري امل�شتقات 
النفطية بني اجمايل الكلفة �شاملة ال�شرائب والر�شوم واجور النقل و�شعر البيع الفعلي وفروقات 
وزارة  كتاب  للحكومة مبوجب  اإعتباره حق  والذي مت  اآذار 2008   2 اعتبارًا من  الك�شور  تقريب 
رقم  املالية  وزارة  وكتاب   2009 �سباط   16 تاريخ   719/1/4/9 رقم  املعدنية  وال��رثوة  الطاقة 
9952/4/18 تاريخ 29 ني�شان 2009 والذي األزم ال�شركة مبوجبه واإعتبارًا من �شهر اآذار 2008 
باملطالبة  احلكومة  وقامت  كما   ، املالية  وزارة  ل�شالح  الأ�شعار  يف  التقريب  هذا  ح�شيلة  بقيد 
بفروقات ت�شعري امل�شتقات النفطية اإعتبارًا من 14 كانون الأول 2008 وذلك مبوجب قرار جلنة 
يتم قيد  اأن  الأول 2008 على  بتاريخ 13 كانون  املنعقد  اإجتماعها  النفطية يف  امل�شتقات  ت�شعري 

ح�شيلة فائ�س ال�شعر كاأماآنات يف جانب املطلوبات �شمن القوائم املالية املوحدة لل�شركة . 

اإن احلركة احلا�شلة على اأمانات فروقات ت�شعري امل�شتقات والفوائ�س كانت كما يلي :

20132012

دين�������������������اردين��������������������ار

33.967.461314.124 ر�شيد بداية ال�شنة

18.656.30733.653.337فرق ت�شعري امل�شتقات النفطية خالل ال�شنة

52.623.76833.967.461ر�شيد نهاية ال�شنة

مت خالل العام 2010 ت�شمني اآليات الت�شعري للم�شتقات النفطية وفقًا لالأ�شعار العاملية �شريبة  د - 
مبيعات خا�شة على امل�شتقات النفطية مبقدار 6% من �شعر باب امل�شفاة باإ�شتثناء زيت الوقود 
والأفتور والأفكاز ، كما مت رفع ن�شبة �شريبة املبيعات اخلا�شة على البنزين بنوعيه كما ورد يف 
كتاب اآلية ت�شعري امل�شتقات النفطية بتاريخ 18 حزيران 2010 لت�شبح ن�شبتها ما بني 18% و%24 . 

هذا ومبوجب قرار رئا�شة الوزراء رقم 2439/4/11/12 تاريخ 7 �سباط 2008 متت املوافقة على فر�س 
�شريبة مبيعات عامة على البنزين اخلايل من الر�شا�س وكما هو مبني اأدناه اإعتبارًا من 8 �سباط 2008 :

تعديل ن�شبة الإعفاء على مادة البنزين اخلايل من الر�شا�س رقم اأوكتان 90 ال�شادر بالإ�شتناد    - 1
لأحكام املادة )22/ج( من قانون ال�شريبة العامة على املبيعات رقم )6( ل�شنة 1994 وتعديالته 

اإلى 12% بحيث تخ�شع لل�شريبة العامة على املبيعات بن�شبة %4 .
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اإلغاء ن�شبة الإعفاء على مادة البنزين اخلايل من الر�شا�س رقم اأوكتان 95 ال�شادر بالإ�شتناد    - 2
لحكام املادة )22/ج( من قانون ال�شريبة العامة على املبيعات امل�شار اإليه اأعاله بحيث تخ�شع 

لن�شبة ال�شريبة العامة على املبيعات بواقع %16 .

بناءًا على قرار جمل�س الوزراء املوقر املتخذ يف جل�شته املنعقد بتاريخ 11 كانون الثاين 2011 تقرر اعفاء 
البنزين  على  املبيعات اخلا�شة  وتخفي�س �شريبة  املبيعات اخلا�شة  والكاز من �شريبة  ال�شولر  مادتي 
اخلايل من الر�شا�س اوكتان رقم )90( لت�شبح 12% بدًل من 18% اعتبارًا من 12 كانون الثاين 2011 .

اإ�شافة  ، مت  اآذار 2010   24 تاريخ  رقم 5930/1/11/58  ال��وزراء  رئي�س  دولة  كتاب  هـ  - مبوجب 
تاريخ  من  اعتبارًا  النفطية  امل�شتقات  ت�شعري  األية  يف  بنوعيه  البنزين  ل�شعر  للطن  دينار   )34(
16 ني�شان 2010 وحتويل هذه املتح�شالت حل�شاب خا�س لدى �شركة امل�شفاة ل�شالح احلكومة 
ممثلة بوزارة الطاقة والرثوة املعدنية لبناء �شعات تخزينية للنفط اخلام و/اأو م�شتقات نفطية 

مبعدل حوايل )70( األف طن يف العقبة . 

اإن احلركة احلا�شلة على خم�ش�شات ا�شتبدال اإ�شطوانات الغاز كما يلي : و - 

20132012
دين��������������������اردين��������������������ار

20.496,00313.743.689ر�شيد بداية ال�شنة
4.830.0777.150.576املخ�ش�س امل�شتدرك خالل العام *

خم�ش�س ا�شطوانات غاز غري م�شرح
-5.317.960 ملوا�شفاتها بال�شتخدام  ** 

)398.262()1.046.418(املحرر خالل ال�شنة ***
29.597.62220.496.003     ر�شيد نهاية ال�شنة

* يتم تكوين خم�ش�س ل�شتبدال ا�شطوانات الغاز امل�شطوبة بناًء على الدرا�شات الفنية املعدة من قبل الإدارة ، هذا ومت خالل العام 2013 
IPP والبالغة 20 دينار لكل طن غاز  ا�شتدراك 4.830.077 دينار ملقابلة كلفة �شطب اإ�شطوانات واإ�شالحها الواردة يف ت�شعرية ال� 
حتى 30 ني�شان 2013 حيث مت تخفي�شها 10 دنانري للطن من الول من ايار 2013 ، حيث �شتتحمل ال�شركة قيمة ا�شتدراك ال�شطوانات 

امل�شطوبة او اإ�شالحها ح�شب التعليمات اخلا�شة بذلك ويبلغ عدد اإ�شطوانات الغاز املتداولة 4/7 مليون اأ�شطونة. 

** ميثل هذا البند كلفة ا�شطوانات غاز هندية مت رف�شها من قبل موؤ�ش�شة املوا�شفات واملقايي�س الردنية مبوجب قرار ملدير عام  موؤ�ش�شة 
املوا�شفات واملقايي�س . اقامت ال�شركة دعوى اأمام حمكمة العدل العليا لبطال هذا القرار.

*** مبوجب قرارات جلنة ال�شطب لال�شطوانات مت �شطب حوايل 1971 ا�شطوانة غاز غري �شاحلة للتداول قدرت قيمتها مببلغ 41.391 
دينار ، بال�شافة الى انفاق مبلغ 1.005.027 دينار ميثل م�شاريف �شيانة وتاأهيل ال�شطوانات املتكبدة خالل العام .
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ز -  يت�شمن هذا البند اأمانات ل�شالح احلكومة وت�شمل قيمة الوفر املايل املتحقق من اإ�شترياد  النفط 
العراقي والزيت الوقود قبل احت�شاب ح�شة ال�شركة من تعوي�س ا�شرار تكرير النفط العراقي 
 6 تاريخ  رقم 4113/2/2/9  املعدنية  والرثوة  الطاقة  وزارة  كتاب  ، حيث مت مبوجب  امل�شتورد 
ت�شرين الأول 2009 مطالبة ال�شركة بقيد الوفر املايل املتحقق من اخل�شم املمنوح للحكومة من 

اإ�شترياد النفط العراقي منذ �شهر اأيلول 2008 ولغاية تاريخه وقيده ل�شالح احلكومة .
  

ح  - ميثل هذا البند دفعات مقدمة من قبل عمالء املحروقات والغاز لقاء �شراء م�شتقات نفطية .

النفطية  امل�شتقات  ت�شعري  اآلية  الى  امل�شافة  واردات املحروقات  البند ر�شوم طوابع  ط  - ميثل هذا 
والتي تبلغ 0/006 من �شعر الكلفة املدرجة يف اآلية ت�شعري امل�شتقات النفطية .

ي - ميثل هذا البند قيمة ر�شوم م�شتحقة لوزراة الطاقة وذلك بدل رخ�شة ال�شركة الردنية لت�شويق 
املنتجات البرتولية ، حيث مت ت�شديد مبلغ 8/6 مليون دينار من ا�شل 30 مليون دينار كما يف 31 كانون 

الول 2013.

خم�ص�س �صريبة الدخل  - 15

اإن احلركة احلا�شلة على خم�ش�س �شريبة الدخل هي كما يلي : 

20132012
دين��������������������اردين��������������������ار

712.69910.185.418خم�ش�س �شريبة دخل اأول ال�شنة
-4.168.288ي�شاف : م�شروف �شريبة الدخل لل�شنة

)9.472.719()712.699(ينزل : �شريبة دخل مدفوعة
4.168.288712.699     خم�ش�س �شريبة الدخل اآخر ال�شنة

ميثل م�شروف �شريبة الدخل لل�شنة الظاهر يف قائمة الدخل ما يلي : 

20132012
دين��������������������اردين��������������������ار

-4.168.288�شريبة دخل لل�شنة

-527.750�شريبة دخل �شنوات �شابقة

)2.658.967()1.462.367(موجودات �شريبية موؤجلة لل�شنة

660.0316.887.547اإطفاء موجودات �شريبية موؤجلة لل�شنة
3.893.7024.228.580
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قامت ال�شركة بت�شوية نهائية مع دائرة �شريبة الدخل واملبيعات حتى نهاية العام 2010 ومت    -
تقدمي ك�شوفات التقدير الذاتي لالأعوام2011 و2012 وت�شديد ال�شريبة املعلنة يف حني قامت 
دائرة �شريبة الدخل واملبيعات مبراجعة �شجالت ال�شركة لهذه العوام ومل ي�شدر قرار نهائي 
حولها بعد . هذا وبراأي الإدارة وامل�شت�شار ال�شريبي اإن املخ�ش�شات املاأخوذة يف القوائم املالية 

املوحدة كافية لأغرا�س اللتزامات ال�شريبة .
بلغت ن�شبة �شريبة الدخل القانونية على ال�شركة %14 .   -

خم�ص�س تعوي�س نهاية اخلدمة   - 16

اإن احلركة احلا�شلة على خم�ش�س تعوي�س نهاية اخلدمة هي كما يلي :
 

20132012
دين����������������اردين�����������������ار

377.7638.483.551ر�شيد بداية ال�شنة
17.61957.728 املكون خالل ال�شنة

)8.041.603(- املحرر ل�شندوق الوفاة والتعوي�س
)121.913()129.318(املدفوع خالل العام
266.064377.763     ر�شيد نهاية ال�شنة

-   ميثل هذا الر�شيد خم�ش�س تعوي�س نهاية اخلدمة للموظفني الذين كانوا على راأ�س عملهم 
ما قبل العام 1980 .

وزارة املالية – متويل املخزون الإ�صرتاتيجي  - 17

اأ -  ميث��ل هذا البند التمويل املمنوح لل�شركة من وزارة املالية لقاء املخزون ال�شرتاتيجي بدون 
فوائد . 

العام  ال�شركة خالل  اآذار 2008 ، وعليه قامت  اإنتهت اتفاقية المتياز مع احلكومة يف 2  ب -  
2008 بالتفاق مع احلكومة على ان يتم تقييم املخزون ال�شرتاتيجي وتثبيته ككمية وقيمة كما 
اإنتهاء الإمتياز يف 2 اآذار 2008 ، وعليه مت اإظهاره يف ح�شاب خارج قائمة املركز  هو بتاريخ 

املايل املوحدة مبوجب الكميات والأ�شعار القائمة بذلك التاريخ . 

راأ�س املال والإحتياطيات  - 18

اإحتياطي اإجباري اأ -  

مبوجب ن�س املادة )186( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 ال�شلي وما طراأ عليه من   
تعديالت اخرها القانون املوؤقت رقم )17( ل�شنة 2003 ، يخ�ش�س 10% من الرباح ال�شنوية ال�شافية 
لهذا  املتجمعة  املبالغ  يبلغ جمموع  ان  قبل  القتطاع  هذا  وقف  يجوز  ول  الجباري  الحتياطي  حل�شاب 
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ال�شتمرار يف  العامة مت  الهيئة  انه ومبوافقة  ال   ، به  امل�شرح  ال�شركة  راأ�شمال  ربع  يعادل  ما  احل�شاب 
اقتطاع هذه الن�شبة الى ان يبلغ هذا الحتياطي الجباري راأ�شمال ال�شركة امل�شرح به واملدفوع .

ب -  اإحتياطي اإختياري

بن�شبة حدها  ال�شرائب  ال�شنوية قبل  الأرب��اح  املتجمعة يف هذا احل�شاب ما مت حتويله من  املبالغ  ميثل 
الأق�شى 20% ، ي�شتخدم الإحتياطي يف الأغرا�س التي يقررها جمل�س الإدارة ويحق للهيئة العامة ر�شملته 

اأو توزيعه بالكامل اأو اأي جزء منه كاأرباح على امل�شاهمني .
ج - راأ�س املال

قررت الهيئة العامة لل�شركة يف اإجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  15 متوز 2013 زي��ادة راأ�س املال 
الأرباح  من  دينار  مليون   10 ر�شمل����ة  خالل  من  دينار  مليون   50 لي�شبح  دينار  مليون   40 من  لل�شركة 
املدورة وتوزيعها بن�شبة 25 % من راأ�س املال املدفوع وامل�ش��دد ، ومت ا�شتكمال اجراءات ت�شجيل وا�شدار 

ا�شهم الزيادة بتاريخ 5 �سباط 2014.

اإحتياطي تقييم موجودات مالية    - 19

ميثل هذا البند اإحتياطي تقييم املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل والناجت عن 
اإعادة تقييم هذه املوجودات بقيمتها العادلة كما يف 31 كانون الأول 2013 . 

الأرباح املدورة  - 20

على  املوافقة   2013 متوز   15 بتاريخ  واملنعقد  العادي  اجتماعها  يف  لل�شركة  العامة  الهيئة  قررت   
توزيع اأرباح ن�شبتها 15% من راأ�س املال نقدا على امل�شاهمني اي ما يعادل 6 مليون دينار وبال�شافة اإلى 
ر�شملة جزء من الأرباح املدورة لزيادة راأ�س املال بن�شبة 25% اأي ما يعادل 8 مليون دينار وتوزيعها كاأ�شهم 

جمانية على امل�شاهمني عن العام 2012 . 

املبيعات  - 21

يتكون هذا البند مما يلي :

20132012
دين��������������������اردين���������������������ار

4.311.277.3074.407.766.727مبيعات ن�ساط التكرير وتعبئة ا�سطوانات الغاز
34.163.14731.810.344مبيعات م�شنع الزيوت

-313.404.490مبيعات ت�شويق وبيع املنتجات البرتولية
)391.157.564()346.378.999(ينزل: �شريبة املبيعات وال�شريبة اخلا�شة

4.312.465.9454.048.419.507
البرتولية عمولة ت�شويق بقيمة 12 فل�س لكل لرت مباع  لت�شويق وبيع املنتجات  ال�شركة الردنية  تتقا�شى 
وعمولة بيع جتزئة للم�شتقات النفطية بقيمة 15 فل�س لكل لرت مباع بال�شافة الى عمولت اأخرى تتعلق 

ببدل تبخر وفقًا لالتفاقية املوقعة مع وزارة الطاقة والرثوة املعدنية .
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22 - كلفة املبيعات
مما يلي :

يتكون هذا البند 

حلكومة بعد على عمولة لتعبئة اال�سطوانات .
*  مل يتم ف�سل ن�ساط الغاز امل�سال عن ن�ساط التكرير والتوزيع وذلك الأنه مل يتم االتفاق مع ا

  
خلام  110 دولر اأمريكي كما يف 31 كانون الأول 2013 )مقابل 113 دولر اأمريكي كما يف 31 كانون الأول 2012( .

-   بلغ معدل تكلفة برميل النفط ا

2012
2013

ق وبيع
   ت�شوي

ط التك�ري�ر وتعبئة
  ن�سا

جم�������������������وع
  امل

جم�������������������وع
  امل

رتولية
ت الب

جا
  املنت

ت
�شن�ع الزيو

  م
*

ت الغاز 
طوانا

 اإ�ش
  دين�����������������������ار

  دين�����������������������ار
  دين�������������������ار

  دين�������������������ار
  دين�������������������ار

مواد اأولية :

45 ,250,103 
35,363,296 

-
85,267 

35,278,029 
ل ال�شنة

ت الت�شغيل اأو
حت

خام ومواد 
ت 

  زي

2,205,935,893 
1,866,618,601 

-
20,328,465 

1,846,290,136 
ج

لنتا
يف ا

خام ومواد اأولية م�شتعملة 
ت 

ت زي
رتيا

  م�ش

)35,363,296(
)13,400,254(

-
  

)99,218(          
)13,301,036(          

خر ال�شنة
ت الت�شغيل اآ

حت
خام ومواد 

ت 
  زي

2,215,822,700 
1,888,581,643 

-
                     

20,314,514 
1,868,267,129 

عية :
�شنا

ف 
�شاري

م

25 ,711,621 
25,516,363 

1,235,240 
1,036,039 

23,245,084 
ني

ظف
ى للمو

خر
ب ومنافع اأ

  روات

4,169,610 
5,267,677 

64,887 
327,963 

4,874,827 
جز والوفاة

ق الع
�شندو

يف 
همة ال�شركة 

  م�شا

4,579,457 
5,225,277 

908,805 
144,512 

4,171,960 
ت

ت ومعدا
ممتلكا

ك 
ال

   ا�شته

8,309,314 
8,324,810 

278,025 
73,452 

7,973,333 
خمتلفة

غيار ولوازم 
طع 

  مواد اأولية وق

9,822,338 
8,303,538 

-
145,749 

8,157,789 
ى

خر
عية اأ

�شنا
ت 

�شروفا
  م

52,592,340 
52,637,665 

2,486,957 
1,727,715 

48,422,993 
عية

�شنا
ف 

�شاري
جمموع م

     

26,089,867 
24,168,732 

-
                     

-
                     

24,168,732 
عة

ت مدفو
حمروقا

جور نقل 
  اأ

4,178,357 
2,881,801 

1,120,747 
-

                     
1,761,054 

ت
ت ال�شيارا

حمروقا
  

2,298,683,264 
1,968,269,841 

3,607,704 
22,042,229 

1,942,619,908 
ج

لنتا
جمموع كلفة ا

     

96,280,258 
270,050,478 

0 
1,203,871 

268,846,607 
ل ال�شنة

ت او
هزة وزيو

جا
رتولية 

ت ب
ف : م�شتقا

�شا
  ي

2,516,728,059 
2,230,393,641 

303,316,753 
-

                     
1,927,076,888 

ل ال�شنة
ال

خ
هزة 

جا
عة 

�شا
ت ب

رتيا
             م�ش

2,613,008,317 
2,500,444,119 

303,316,753 
1,203,871 

2,195,923,495 
هزة للبيع

جلا
عة ا

�شا
جمموع الب

     

)270,050,478(
)160,595,665(

)1,571,693(
)1,258,446(     

)157,765,526(
خر ال�شنة

ت اآ
هزة وزيو

جا
رتولية 

ت ب
ل : م�شتقا

  ينز

4,641,641,103 
4,308,118,295 

305,352,764 
21,987,654 

3,980,777,877 
)689 ,894,320(

)39,262,155(
-

-
  

)39,262,155(
ب وزارة املالية

ح�شا
ى 

عل
طية املقيد 

ت النف
م امل�شتقا

ع
 د

14,738,676 
16,003,158 

-
-

  
16,003,158 

ي
ط العراق

�س تكرير النف
 فائ

2,412,657 
-

                           
-

-
  

-
                            

ي
ت الوقود العراق

رياد زي
�س ا�شت

فائ

33,653,337 
18,656,307 

-
-

  
18,656,307 

ب وزارة املالية
حل�شا

طية املقيد 
ت النف

ري امل�شتقا
ق ت�شع

�س فر
فائ

4,002,551,453 
4,303,515,605 

305,352,764 
21,987,654 

3,976,175,187 
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اإيرادات ت�صغيلية واأخرى  - 23

يتكون هذا البند مما يلي :

20132012
دين�����������������اردين�����������������ار

360115.156مبيعات اخلردة
4.041.892823.276اإيرادات فروقات عملة

1.200.0001.200.000اإيرادات موؤ�ش�شة املوانئ *
193.917249.616 ايرادات توزيعات ال�شهم

3.287.6693.473.524 ايرادات اخرى متنوعة
8.723.8385.861.572

*  ميث��ل ه��ذا البن��د البدلت امل�شتحق��ة ل�شرك��ة م�شفاة البرتول الأردنية والبالغة 1/2 مليون دينار، ناجتة عن اإ�شتخدام موؤ�ش�شة املوانئ 
ملوظفي ال�شركة خالل العام 2013 و2012 للم�شاعدة يف اأعمال ر�شيف امليناء يف العقبة .

ت�صوية الأرباح مع احلكومة  -24

اأ  -   مت قيد فرق الربح املحت�شب بهذه الطريقة عن احت�شابه على اأ�ش�س جتارية �شمن ح�شاب وزارة 
الأول 2013 و2012  كانون  املنتهيتني يف 31  لل�شنتني  املحت�شب  الربح  املالية يف حني مت قيد فرق 
حتت بند خم�س�س ت�سوية االأرباح مع احلكومة ، علمًا باأنه مل يتم اإ�ستثناء نتائج اأعمال ن�ساط الغاز 
امل�شال من الأرباح وذلك لأنه مل يتم التفاق مع احلكومة بعد على عمولة لتعبئة ا�شطوانات الغاز 
التي تغطي التكاليف وحتقق ربحا لهذا الن�ساط ، واأن املباحثات مع احلكومة ال زالت جارية بهذا 
اخل�سو�س متهيدا لرتخي�س هذا الن�ساط ومن ثم ا�ستثناء ارباحه من ربح التكرير )اي�ساح 2( .

20132012
دين���������������اردين���������������ار

)73.487.306()104.377.787()خ�شائر( لل�شنة قبل ال�شريبة
8.557.0216.423.880ينزل : اأرباح م�شنع الزيوت بعد ال�شريبة

اأرباح ال�شركة الردنية لت�شويق وبيع املنتجات
البرتولية بعد ال�شريبة           

4.455.873-

          ح�شة ال�شركة من الوفر املتحقق من تكرير النفط
           العراقي بعد ال�شريبة

222.434150.530

15.000.00015.000.000         الربح امل�شتهدف لل�شركة بعد ال�شريبة لل�شنة
3.893.7024.228.580          �شريبة الدخل لل�شنة

136.506.81799.290.296      املقيد على احلكومة للو�شول للربح امل�شتهدف
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م�صاريف البيع والتوزيع  - 25

يتكون هذا البند مما يلي :
20132012

دين������������������اردين������������������ار
16.357.42816.034.368 رواتب ومنافع اخرى للموظفني

3.179.2152.009.429م�شاهمة ال�شركة يف �شندوق العجز والوفاة 
2.354.7062.386.521 ا�شتهالك ممتلكات ومعدات

686.2981.367.153 مواد اأولية وقطع غيار ولوازم خمتلفة
990.936784.372 ر�شوم تاأمني

44.415296.776 ر�شوم و�شرائب وطوابع
5.461.3504.000.794 م�شاريف بيع وتوزيع متنوعة

29.074.34826.879.413

م�صاريف اإدارية وعمومية   - 26

يتكون هذا البند مما يلي :

20132012
دين���������������اردين������������������ار

4.860.2784.663.167رواتب ومنافع اخرى للموظفني
1.100.537600.571م�شاهمة ال�شركة يف �شندوق العجز والوفاة

236.283233.730تربعات نقدية وعينية
132.544154.510 بريد وهاتف

113.106114.832قرطا�شية ومطبوعات
250.181443.927 ا�شتهالك ممتلكات ومعدات

17.61957.728خم�ش�س تعوي�س نهاية اخلدمة
335.829489.974 اأتعاب وا�شت�شارات فنية وقانونية

95.395106.025 اعالنات
323.885229.080 �شيانة وت�شليحات

254.849143.158 ايجارات
20.20426.563م�شاريف �شيارات

42.61142.703ا�شرتاكات
77.67273.405ر�شوم تاأمني
124.188121.872 ماء وكهرباء
64.29052.000اتعاب مهنية

620.667724.536ر�شوم و�شرائب وطوابع
411.155723.312م�شاريف ادارية وعمومية متنوعة

9.081.2939.001.093
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ح�صة ال�صهم من الربح  - 27

يتم احت�شاب ح�شة ال�شهم من الربح بق�شمة الربح لل�شنة على املتو�شط املرجح لعدد ال�شهم خالل ال�شنة 
وبيانه كما يلي :

20132012
دين�����������������اردين�������������������ار

28.235.32621.574.410الربح لل�شنة – قائمة )ب(
40.000.00032.000.000 املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم

674/-706 /- ح�شة ال�شهم من الربح لل�شنة – ال�شا�شي
539/-565/-ح�شة ال�شهم من الربح لل�شنة – املخف�س

مل�شاهمي  العائد  لل�شنة  املخف�س  الربح  من  ال�شهم  حل�شة  الأ�شهم  لعدد  املرجح  املتو�شط  احت�شاب  مت 
ال�شركة بناءًا على عدد الأ�شهم امل�شرح بها لل�شنتني املنتهيتني يف 31 كانون الأول 2013 و 2012 حيث مت 
اعادة احت�شاب اأرقام املقارنة وفقا ملعدل راأ�س املال بعد الزيادة بتوزيع اأ�شهم جمانية / الر�شملة وفقا 

ملتطلبات معيار املحا�شبة الدويل رقم )33( .

اإلتزامات قد تطراأ وارتباطات مالية  -28

املوحد  امل��ايل  املركز  قائمة  بتاريخ  مالية  وارتباطات  ال�شركة  على  تطراأ  قد  التزامات  هنالك  اأ  - 
تفا�شيلها كما يلي :

31 كان����������������������������ون الأول
20132012

دين��������������������اردين��������������������ار
662.221.930524.531.506 اعتمادات م�شتندية وبوال�س حت�شيل *

10.143.5093.524.823  كفالت بنكية
18.564.5715.736.984 عقود م�شاريع قيد التنفيذ

اإعتمادات �شمان )Stand by L/Cs( مببلغ 252  مليون دينار )اأي ما يعادل حوايل 355 مليون دولر  البند على  ي�شمل هذا    *

اأمريكي( ل�شالح �شركة اأرامكو ال�شعودية كما يف 31 كانون الأول 2013 )مقابل 223 مليون دينار اأي ما يعادل حوايل 315 مليون 
دولر اأمريكي كما يف 31 كانون الأول 2012(  .

بحوال��ي  تق���در  مببال��غ  للمطالب���ة  املحاك���م  ل���دى  ال�شرك���ة  عل��ى  مقام�ة  ق�شاي�ا  هنال�ك  ب- 
1.422.401 دينار كما يف 31 كانون الأول 2013 ، علما بان بع�س الق�شايا من �شنوات �شابقة 
مقامة على  احلكومة وال�شركة معًا .  مت تقدير اللتزامات التي ميكن ان ترتتب على ال�شركة من 
 ، دائنة اخرى  وار�شدة  دائنون  بند  لها �شمن  الالزمة  املخ�ش�شات  القائمة ومت اخذ  الق�شايا 
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وبراأي ادارة ال�شركة وامل�شت�شار القانوين فاإن املخ�ش�شات املاأخوذة كافية ملواجهة اأي التزامات 
م�شتقبلية . 

- مت بتاريخ 29 ت�شرين الثاين 2012 اقامة ق�شية حتكيم على �شركة م�شفاة البرتول الأردنية من قبل 
املقاول ائتالف �شركات كري�شتوفر دي كون�شتانتينيد�س )�س . اأ( وايرتمون )�س.اأ( و�شركة املجموعة 
– منفذ العطاء رقم )2006/16( والذين يطالبون 7 مليون  الهند�شية )كي . زد . يو( املحدودة 
دولر اأمريكي كتعوي�س على العمال املنفذة بدل قيم الفواتري والعمال ال�شافية وتعوي�س تاأخري 
وفوائد ، ويف راأي امل�شت�شار القانوين لل�شركة فان هذه الدعوى دعوى كيدية الق�شد منها اللتفاف 
على الغرامات املرتتبة على املقاول ول داعي لقيد اأية خم�ش�شات لقاء تلك الق�شية . هذا واقامت 
ال�شركة دعوى ملنع املطالبة مببلغ 6.385.064 دينار على جمل�س وبلدية الها�شمية وجمل�س التنظيم 
ال�شركة  ل�شالح  البداية  قرار حمكمة  �شدر  فقد  قوي  ال�شركة  و�شع  فان  املحامي  راأي  ويف  العلى 

والق�شية الآن قيد النظر امام حمكمة ال�شتئناف . 

بن��اًء عل��ى تن�شيب معايل وزير املالية ، قرر جمل�س الوزراء يف جل�شته املنعقدة بتاري��خ 13 �سباط  ج  - 
 ، ل�شن���ة 1998  رقم )20(  قان��ون اجلمارك  املادة )149/ ج( من  بال�ش�تناد لحكام   ،  2013
واملعدات  البرتولية  املواد  من  الأردنية  البرتول  م�شفاة  �شركة  م�شتوردات  اعفاء  على  املوافقة 
الى  الثاين 2013  كانون  اأول  من  للفرتة  املوحد(  )الر�شم  الر�شوم اجلمركية  من  الغيار  وقطع 
31 كانون الأول 2013 ، �شريطة التزام ال�شركة مبا جاء يف حم�شر اجتماع م�شتقبل عمل �شركة 
م�شفاة البرتول الأردنية من واجبات وم�شوؤوليات عليها ، وبخالف ذلك تعترب العفاءات لغية .

د-   تطالب احلكومة ال�شركة مبوجب كتاب رئا�شة الوزراء رقم 16442/5/17/31 بتاريخ 16 حزيران 
�شركة  على  ادن��اه  املبينة  املرتتبة  واحلقوق  املبالغ  قيد  اأو  و/  بقيمة  املالية  وزارة  تزويد   2013
وزارة  من  كل  وتزويد   2011 الأول  كانون   31 لغاية  اخلزينة  الأردنية حل�شاب  البرتول  م�شفاة 
املالية ووزارة الطاقة والرثوة املعدنية بالبيانات املالية املنف�سلة وامل�ستقلة لكل ن�ساط )التكرير 
والزيوت وال�شطوانات والنقل( لالعوام 2011 و2012 و�شهريًا لعام 2013 وذلك حل�شر حقوق 

اخلزينة ومتهيدًا لف�شل احل�شابات بني احلكومة و�شركة م�شفاة البرتول الأردنية .

ويف ما يلي احلقوق التي تطالب بها وزارة املالية لغاية 31 كانون الأول 2011 :

م�شتحقات وزارة املالية  اأ   - 
حوايل 13.7 مليون دينار والتي متثل ر�شيد خم�ش�س �شطب ا�شطوانات الغاز .  -  1

حوايل 8.5 مليون دينار والتي متثل خم�ش�س تعوي�س نهاية اخلدمة .  -  2
حوايل 28.4 مليون دينار والتي متثل خم�ش�س �شندوق العجز والوفاة .  -  3

حوايل 6.6 مليون دينار والتي متثل خم�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها .  -  4
حتويل املبالغ املتعلقة بال�شعات التخزينية اوًل باأول .  -  5

حتويل قيمة الق�شط الأول من ر�شوم رخ�شة ال�شركة الأردنية لت�شويق املنتجات البرتولية .  -  6
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املبالغ املتفق عليها كحق للحكومة )وفقًا لكتاب الرئا�شة( ا�شتنادًا لتفاقية الت�شوية املالية لنهاء  ب - 
امتياز �شركة م�شفاة البرتول الأردنية :

1  - ر�شيد الحتياطي الجباري بتاريخ 31 كانون الأول 2011 والبالغ حوايل 22.93 ملي��ون دينار .
2  - ر�شيد التغري الرتاكمي من قيمة ا�شتثمارات ال�شهم بتاريخ 31 كانون الأول 2011 والبالغ حوايل 

4.6 مليون دينار .
3  - ر�شيد خم�ش�س املواد التالفة وبطيئة احلركة بتاريخ 31 كانون الأول 2011 والبالغ حوايل 22.4 

مليون دينار .
4  - ر�شيد خم�ش�س اجازات املوظفني بتاريخ 31 كانون الأول 2011 والبالغ حوايل 2 مليون دينار .

5  - خم�ش�س تعوي�شات ا�شابة العمل حيث مل يتم ذكر هذا املخ�ش�س �شمن الت�شوية املالية ما بني 
احلكومة وامل�شفاة بتاريخ انهاء المتياز )خم�ش�س جديد( وبلغ قيمة هذا املخ�ش�س يف 31 كانون 

الأول 2011 حوايل 2 مليون دينار .
6  - خم�ش�س التاأمني الذاتي على املركبات حيث تتبع ال�شركة �شيا�شة التاأمني الذاتي على املركبات 
هذه  قيمة  وبلغت  املركبات  على  ال�سامل  للتاأمني  املقدرة  االق�ساط  لقاء  خم�س�س  اأخ��ذ  ويتم 

املخ�ش�شات حوايل 4.6 مليون دينار بتاريخ 31 كانون الأول 2011 .
اأو بناء  7  - قيد قيمة الزيادة يف الأ�شول الثابتة والأرا�شي وال�شتثمارات الأخرى مثل )�شراء و / 
ل�شالح  الإمتياز  انتهاء  تاريخ  بعد  القيمة(  حمدد  غري  واأخ��رى  ارا�شي  او  املحروقات  حمطات 

اخلزينة .
8  - قيد قيمة امل�شاريف الدارية والت�شغيلية واأية ا�شول اأخرى ثابتة مثل �شراء �شهاريج وغريها والتي 
مت حتميلها لن�ساط التكرير وهي تخ�س ن�ساطات اأخرى �سواء كان )النقل ، الزيوت ، اال�سطوانات( 

اعتبارًا من عام 2011 حل�شاب اخلزينة .
9  - حتميل ن�ساط التكرير فقط مبا يخ�سة من م�ساريف و�سرائب واأخرى .

هذا وقامت ال�شركة بتوجيه كتاب لرئا�شة الوزراء بتاريخ 31 ت�شرين الأول 2013 يت�شم��ن رد ال�شركة على 
ما ورد يف كتاب رئا�شة الوزراء ومبا يتعلق بالو�شع املايل والنق��دي لل�شركة و بان امل�شتحقات التي تطالب 
بها وزارة املالية و املتمثلة يف املخ�ش�شات املذكوره اعاله قد مت بناءها  وفقا للمعايري الدولية للتقارير 

املالية بال�شافة الى ما يلي :  
الت�شعري . 1 اليات  ورد من �شمن  قد  املخ�ش�س  ان هذا   : الغاز  ا�شطوانات  �شطب   ر�شيد خم�ش�س 

املعتمدة من قبل وزارة الطاقة و ان ال�شركة اخذت على عاتقها م�شوؤولية ا�شالح و ا�شتبدال حوايل 
4/8 مليون ا�شطوانة مطروحة للتداول يف ال�شوق.

خم�ش�س تعوي�س نهاية اخلدمة و خم�ش�س �شندوق العجز والوفاة: ان هذه املخ�ش�شات متثل حق . 2
مكت�شب للموظفني و التزام على ال�شركة اجتاه املوظفني . 

يف . 3 ويعتمد  النق�س  و  للزيادة  قابل  املخ�ش�س  هذا  ان   : حت�شيلها  يف  م�شكوك  الديون  خم�ش�س 
احت�شابه على اعمار الذمم و ال�شمانات املقدمة و يتم مراجعته ب�شكل دوري .

املبالغ املتعلقة بال�شعات التخزينية : يتم اقتطاع هذه املبالغ و فقا  لليات الت�شعري املعتمدة من قبل . 4
وزارة الطاقة وهو حق للحكومة ال ان ال�شركة مل تتمكن من دفعها نتيجة  ال�شح يف ال�شيولة. 
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الحتياطي الجباري : بينت ال�شركة بانه مت التفاق �شابقا مع احلكومة  على ان للحكومة حق يف . 5
الحتياطي الجباري بقيمة 1/383 مليون دينار و ذلك بناءا على كتاب اخلبري املايل املعني من قبل 

احلكومة . 
ر�شيد التغري الرتاكمي من قيمة ا�شتثمارات ال�شهم : ان اتفاقية الت�شوية املوقعة خالل العام 2008 . 6

حددت مبلغ 2/495 مليون دينار قيمة التغري املرتاكم و مل يرد فيها انها قابلة للزيادة . 

هذا ومبوجب كتاب رئا�شة الوزراء رقم 16420/5/17/31 بتاريخ 11 ايار 2014 ردا على كتاب ال�شركة 
رقم 4430/1/25/1 بتاريخ 5 ايار 2014 مت املوافقة على عقد اجتماع بني معايل وزير املالية و معايل 
وزير الطاقة و معايل رئي�س جمل�س ادارة ال�شركة و بح�شور مدققي ح�شابات كل من الطرفني للبت يف 

مو�شوع املخ�ش�شات املختلف عليها مع احلكومة و الو�شول الى ت�شوية نهائية بهذا اخل�شو�س .

�صندوق الوفاة والتعوي�س ومكافاأة نهاية اخلدمة  - 29

اإ�شتنادًا اإلى قرارجمل�س الإدارة املتعلق بدمج �شندوق الوفاة والعجز والتعوي�س مع مكافاأة نهاية اخلدمة 
يف نظام واحد ي�شمى )نظام الوفاة والعجز والتعوي�س ومكافاأة نهاية اخلدمة( ، ومبوجب البالغ العام 
رقم 2012/11 ال�شادر عن �شركة م�شفاة البرتول الأردنية بتاري�خ 3 اآذار2012, يحت�شب للموظف عند 
نهاية اخلدمة مبلغ 150% من اإجمايل الراتب ال�شهري وح�شب اآخر اأجر يتقا�شاه على اأن ل يزيد املبلغ 
عن 2.000 دينار عن كل �شنة خدمة ملن تقل رواتبهم الجمالية عن 2.000 دينار �شهريًا ، ويف حال 
جتاوز الراتب الجمايل ال�شهري 2.000 دينار ، يدفع للموظف مكافاأة نهاية خدمة بواقع راتب �شهر 
اإجمايل واحد عن كل �شنة خدمة ح�شب اآخر راتب تقا�شاه ، بحيث يتم حتديد املبالغ الالزمة �شنويًا من 
قبل جمل�س الإدارة ومبا يتنا�شب مع حجم هذا الإلتزام وبحيث تتمكن ال�شركة من تغطيته خالل خم�س 
�شنوات ووفقًا للملحق رقم )5( لنظام ال�شندوق اجلديد امل�شار اإليه اأعاله ، هذا ويقل ر�شيد املخ�ش����س 

بحوال���ي 10/6 ملي���ون دينار عن ر�شيد املخ�ش�س الواجب اأخذه كما ف����ي 31 كانون الول 2013 .

اأر�صدة ومعامالت على اأطراف ذات عالقة  - 30

ان تفا�شيل الر�شدة واملعامالت مع الطراف ذات العالقة هي كما يلي : 

31 كان�������������������������������������ون الأول
20132012

دين�������������������اردين�������������������ار
316.454.393169.191.402وزارة املالية مدين )اي�شاح 6(

156.787.303156.787.303وزارة املالية – متويل املخزون ال�شرتاتيجي )اي�شاح 17(
)8.185.621()24.188.779( وزارة املالية – فائ�س النفط العراقي دائن )اي�شاح 14(

)33.967.461()52.623.768(وزارة املالية – اأمانات فروقات ت�شعري امل�شتقات والفوائ�س  )اي�شاح 14( 

)95.843.641()99.246.396(وزارة الطاقة والرثوة املعدنية – اأمانات اإن�شاء خزانات بديلة )اي�شاح 14(
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20132012
دين�������������������اردين�������������������ار

39.262.155689.894.320  دعم امل�شتقات النفطية املقيد على ح�شاب  وزارة املالية )اي�شاح 22(

136.506.81799.290.296 وزارة املالية – ت�شوية الأرباح مع احلكومة – دعم )فائ�س( )اي�شاح 24(

)14.738.676()16.003.158(  وزارة املالية – فائ�س تكرير النفط العراقي )اي�شاح 22(
)33.653.337()18.656.307( وزارة املالية – فائ�س فرق ت�شعري امل�شتقات النفطية )اي�شاح 22(
)2.412.657(- وزارة املالية – فائ�س ا�شترياد زيت الوقود العراقي )اي�شاح 22(

ما  الدارة  واأع�شاء جمل�س  العليا  التنفيذية  لالدارة  الخرى  واملنافع  واملكافاآت  الرواتب  بلغت   -
جمموعة  772.202دينار للعام 2013 )666.943 دينار للعام 2012( .

اإتفاقية الت�صوية مع احلكومة حول اإنهاء اإمتياز �صركة م�صفاة البرتول الأردنية   - 31

يف �شوء انتهاء امتياز �شركة م�شفاة البرتول الأردنية و�شرورة اجراء ت�شوية جلميع املوا�شيع املتعلقة 
بانتهاء المتياز مبا فيها الت�شوية املالية وحتديد م�شتقبل عمل �شركة م�شفاة البرتول الأردنية بعد انتهاء 
المتياز ، وعلى �شوء كتاب دولة رئي�س الوزراء رقم 1833/11/58 تاريخ 28 كانون الثاين 2008 بان 
يتم اجراء املفاو�شات املتعلقة بانهاء المتياز ، قامت �شركة م�شفاة البرتول الأردنية بتاريخ 25 �سباط 

2008 بتوقيع اإتفاقية ت�شوية مع احلكومة حول اإنهاء اإتفاقية الإمتياز بيانها كما يلي :

منح �سركة م�سفاة البرتول االأردنية جزءًا من ن�ساط التوزيع )�سركة من �سركات التوزيع االأربع  اأ  - 
التي �شيتم ترخي�شها( مبا ل يقل عن 25% من ال�شوق وبحيث تكون هذه ال�شركة منف�شلة عن 
�سركة م�سفاة البرتول االأردنية ومملوكة لها وان ينطبق عليها كافة ال�سروط التي �ستطبق على 
�شركات التوزيع الثالث الأخرى ومبوجب اتفاقية ترخي�س لهذه الغاية وان ت�شمل موجودات هذه 
ال�شركة حمطات املحروقات التي متلكها �شركة م�شفاة البرتول الأردنية وعددها )5( حمطات 

.
اإن�شاء �شركة لوج�شتية واحدة يف اململكة تكون ح�شة احلكومة يف هذه ال�شركة 51% وتكون ح�شة  ب - 
اأ�شا�س نظام حرية  تعمل على  تاأ�شي�شها بحيث  الأردنية فيها 49% عند  البرتول  �شركة م�شفاة 
ال�شتخدام للمرافق اللوج�شتية )ل يحق لهذه ال�شركة الجتار بامل�شتقات النفطية اأو ا�شتريادها( 
وتلتزم احلكومة و�شركة م�شفاة البرتول الأردنية ببيع جزء من ح�شتهما يف هذه ال�شركة وفقًا 
املوجودات  للمناف�شة وف�شل وتقييم  النفطي وفتحه  القطاع  اإعادة هيكلة  لربنامج احلكومة يف 

وفقًا لالطار التايل :
للم�شغل  اللوج�شتية  ال�شركة  مال  راأ�س  من  ببيع %29  الأردنية  البرتول  �شركة م�شفاة  تلتزم   -  1
)القطاع اخلا�س( لت�شبح ح�شتها 20% من راأ�س مال ال�شركة اللوج�شتية وتلتزم احلكومة ببيع 
ال�شركة  مال  راأ�س  من   %20 ح�شتها  لت�شبح  للم�شغل  اللوج�شتية  ال�شركة  مال  راأ�س  من   %31

اللوج�شتية بحيث ت�شبح ح�شة امل�شغل 60% من راأ�س مال ال�شركة اللوج�شتية .
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2 - يتم ف�شل جميع مرافق وموجودات �شركة م�شفاة البرتول الأردنية يف املوقع اجلديد يف العقبة 
ل�شركة  واملوؤجرة  دومن   )251.820( حوايل  مب�شاحة  ار�س  على  واملقامة  اجلنوبية  املنطقة   /
تطوير  �شركة   / القت�شادية اخلا�شة  العقبة  �شلطة منطقة  قبل  الأردنية من  البرتول  م�شفاة 
امللكة علياء  الأردنية يف مطار  البرتول  العقبة وف�شل جميع مرافق وموجودات �شركة م�شفاة 
الدويل ومطار امللك ح�شني الدويل ومطار ماركا املدين عن مرافق وموجودات �شركة م�شفاة 
مرافق  من  جزءًا  املطارات  ويف  العقبة  يف  واملوجودات  املرافق  هذه  واعتبار  الأردنية  البرتول 

وموجودات ال�شركة اللوج�شتية .
املوجودات  قيمة  من   %51 يعادل  ما  الأردن��ي��ة  البرتول  م�شفاة  ل�شركة  احلكومة  على  تقيد   -  3
القيمة  اأعاله وتعترب هذه  البند )2(  اللوج�شتية واملبينة يف  لل�شركة  التي يتم نقلها  اللوج�شتية 

ح�شة احلكومة يف راأ�س مال ال�شركة اللوج�شتية عند تاأ�شي�شها .
4 - يتم بيع احل�ش�س امل�شار اليها يف البند )1( اأعاله مبا فيها خيار بيع ح�شة احلكومة املتبقية 
وفقًا لربنامج احلكومة يف اإعادة هيكلة القطاع النفطي وتاأ�شي�س وترخي�س ال�شركة اللوج�شتية 
وتلتزم �شركة م�شفاة البرتول الأردنية ببيع ح�شتها امل�شار اليها يف البند )1( اأعاله والبالغة 
29% من راأ�س مال ال�شركة اللوج�شتية بالتزام مع قيام احلكومة ببيع ح�شتها البالغة 31% من 
راأ�س مال ال�شركة اللوج�شتية من خالل العطاء التناف�شي الذي �شتطرحة احلكومة لبيع ما ن�شبته 
60% للم�شغل )امل�شرتي اجلديد من القطاع اخلا�س( وعلى اأن تتقا�شى كل من احلكومة و�شركة 
امل�شفاة قيمة احل�شة التي يتم بيعها والعائدة لها وفقًا لقيمة البيع للم�شغل )القطاع اخلا�س( .

5  - تلتزم احلكومة و�شركة امل�شفاة بكافة متطلبات تاأ�شي�س ال�شركة اللوج�شتية ومهامها و�شيكون 
التوزيع يف  �شركات  امل�شتقبلية خلدمة  التخزينية  ال�شعات  تاأمني  اللوج�شتية  ال�شركة  مهام  من 
كافة مناطق اململكة طيلة فرتة ترخ�شيها وكذلك تاأمني ال�شعات التخزينية الالزمة للمخزون 

ال�شرتاتيجي .
6  - تعبرت ال�شركة اللوج�شتية اخللف القانوين ل�شركة م�شفاة البرتول الأردنية فيما يتعلق باحلقوق 
واللتزامات املرتتبة على العطاءات التي يجري تنفيذها واملتعلقة باملرافق امل�شار اليها يف البند 
)2( اأعاله وتقيد على احلكومة ل�شركة م�شفاة البرتول الأردنية ما يعادل 51% من قيمة هذه 

العطاءات وتقيد 49% من قيمة هذه العطاءات على �شركة م�شفاة البرتول الأردنية .
7  - يتم ت�شوية اأو�شاع وحقوق املوظفني العاملني يف هذه املرافق وفقًا للقوانني والنظمة املعمول 

بها بهذا اخل�شو�س .
البقاء على ملكية �شركة م�شفاة البرتول الأردنية للمن�شاآت واملرافق واملعدات وملحقاتها املوجودة  ج  - 
يف من�شاآت �شركة م�شفاة البرتول الأردنية يف منطقة العقبة / املوقع القدمي / ر�شيف الفو�شفات 
ويرتك ل�شركة امل�شفاة معاجلة مو�شوع طلب �شلطة منطقة العقبة القت�شادي��ة اخلا�شة / �شركة 
العقبة  منطقة  �شلطة  طالبت  حيث   ، من�شاآت  من  عليه  وما  املوقع  بتملك  املتعلق  العقبة  تطوير 
القت�شادية اخلا�شة مبوجب كتابها رقم ظ ب / ب/ 11870 تاريخ اأول متوز 2007 املوجه لدولة 
رئي�س الوزراء باعادة النظر بقرار جمل�س الوزراء املوقر ذات العالقة بتملك هذه املرافق لغايات 
امليناء  ومعدات  مرافق  نقل  من  العقب��ة  تطوير  �شركة  لتمكني  وذلك  اللوج�شتية  لل�شركة  بيعها 
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الرئي�شي الى موقعها اجلديد يف منطقة ال�شاحل اجلنوبي . وعلى ان تقوم �شركة م�شفاة البرتول 
تزويد  من  التوزيع  �شركات  لتمكني  ال�شتخدام  حرية  لنظام  وفقًا  املرافق  هذه  بادارة  الأردنية 
البواخر بالوقود وحلني قيام ال�شركة اللوج�شتية بتوفري مرافق جديدة لتمكني �شركات التوزيع من 

تزويد البواخر بالوقود . 
موقع  يف  النفطية  امل�شتقات  حتميل  ملرافق  الأردنية  البرتول  م�شفاة  �شركة  ملكية  على  البقاء  د  - 
امل�شفاة يف الزرقاء لنه يتعذر ف�شل هذه املرافق ل�شباب فنية وعلى ان تقوم �شركة امل�شفاة 
باإدارة هذه املرافق وفقًا لنظام حرية ال�شتخدام ولفرتة انتقالية مع اجراء ما يلزم من حت�شينات 
وحتديث لهذه املرافق مبا يتوافق مع املتطلبات العاملية وحلني متكني ال�شركة اللوج�شتية من بناء 
النتقالية لغرا�س  الفرتة  انتهاء  بعد  املرافق  بها ويقت�شر عمل هذه  التحميل اخلا�شة  مرافق 

�شركة م�شفاة البرتول الأردنية .
البقاء على ملكية �شركة م�شفاة البرتول الأردنية ملرافق تعبئة الغاز البرتويل امل�شال يف الزرقاء  هـ - 
وعمان واربد على ان يتم تاأ�شي�س �شركة م�شتقلة عن �شركة م�شفاة البرتول الأردنية ومملوكة لها 
لتدير هذه املرافق ، وللحكومة احلق بفتح �شوق الغاز البرتويل امل�شال للمناف�شة اعتبارًا من تاريخ 

انهاء المتياز .
يف  حاجتها  عن  الزائدة  التخزينية  ال�شعات  بتوفري  الأردنية  البرتول  م�شفاة  �شركة  تقوم  ان  و  - 
موقع الزرقاء ل�شالح ال�شركة اللوج�شتية على اأ�ش�س جتارية ولفرتة انتقالية وحلني قيام ال�شركة 

اللوج�شتية بان�شاء مرافق التخزين والتحميل اخلا�شة بها .
ان ت�شتمر �شركة م�شفاة البرتول الأردنية بتخزين مادة النفط اخلام العائدة لها يف اخلزانات  ز  - 
ذوات الأرقام )70 ، 15 ، 71( والبالغ �شعتها حوايل )68( األف طن واملخ�ش�شة لتخزين النفط 
اخلام يف موقع �شركة م�شفاة البرتول الأردنية )املوقع اجلديد يف العقبة( والذي �شتوؤول مرافقه 
وموجوداته الى ال�شركة اللوج�شتية دون قيامها بدفع اأي كلفة اإ�شافية غري الكلفة احلالية املقدرة 
ال�شركة  الى  اأعاله  اليها  امل�شار  اخلزانات  ا�شتخدام  مقابل  �شهر   / طن   / دينار   1.5 بحوايل 
اللوج�شتية . وت�شتمر امل�شفاة با�شتخدام هذه اخلزانات �شمن هذا الرتتيب وحلني توفري ال�شعات 

التخزينية البديلة من قبل �شركة تطوير العقبة / م�شروع امليناء النفطي املتكامل .
املوافقة على الت�شوية املالية للموا�شيع املتعلقة بانتهاء المتياز وفقًا لتقرير اخلبري املايل والذي  ح  - 

مت تكليفه من قبل احلكومة وكما يلي :
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الو�ســــــــــــــــــــع النهائــــــــــــــــــــــيالبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

ر�شيد ما مت اقتطاعه من الأرباح حل�شاب الحتياطي الجباري
   والبالغ 1/383 مليون دينار

حق احلكومة

حق احلكومة وحتدد القيمة بتاريخ انتهاء المتيازقيمة التغري املرتاكم يف قيمة ال�شتثمارات )الأ�شهم(

 التوافق حول اإبقاءها ل�شركة م�شفاة البرتول الأردنية قيمة الفائدة املدفوعة على القر�س التج�شريي البالغ )30( مليون دينار

 قيمة الرباح املوزعة )16%( على الفرق ما بني راأ�س املال البالغ )32( مليون دينار
 وراأ�س املال املدفوع فعاًل البالغ )30/566( مليون دينار للفرتة من عام )1981

)2007 –
التوافق حول ابقائها ل�شركة م�شفاة البرتول الأردنية

حق احلكومة وح�شب التقييم الفعلي بتاريخ انتهاء المتيازاملخزون ال�شرتاتيجي

املخزون الت�شغيلي
 حق احلكومة تقييمه بال�شعار ال�شائدة امل�شتندة الى

ال�شعار العاملية بتاريخ انتهاء المتياز

 ي�شرتد للحكومة ما حت�شله امل�شفاة من هذه الديونخم�ش�س الديون امل�شكوك يف حت�شيلها

خم�ش�س تعوي�س نهاية اخلدمة
 يخ�ش�س للموظفني يف ال�شركة الذين �شوف يتم نقلهم الى

ال�شركات الأخرى

 خم�ش�س اإجازات املوظفني
 يخ�ش�س للموظفني يف ال�شركة الذين �شوف يتم نقلهم الى

ال�شركات الأخرى

خم�ش�س ا�شطوانات الغاز
 �شيكون من حق من �شيتحمل التزامات ا�شتبدال ا�شطوانات

 الغاز للمواطنني

خم�ش�س املواد التالفة وبطيئة احلركة
 ان يتم عمل درا�شة م�شتقلة لتقييم خمزون املواد التالفة

 وبطيئة  احلركة وا�شرتداد الفرق للحكومة

التوافق حول ابقائها ل�شركة م�شفاة البرتول الأردنية امل�شاريع الراأ�شمالية

املبالغ اأعاله قدرت يف �شوء وتاريخ ما ت�شمنه التقرير املايل يف  حني �شوف يتم اعتماد املبالغ النهائية 
وتتم  المتياز  انتهاء  عند  الأردنية  البرتول  م�شفاة  ل�شركة  املوحدة  املالية  القوائم  وفق  اأعاله  للبنود 

الت�شوية املالية النهائية على اأ�شا�شها .

ط  - قيام �شركة م�شفاة البرتول الأردنية بتاأمني حاجة اململكة من امل�شتقات النفطية وحلني مبا�شرة 
وفقًا   اعمالها  اجلديدة  امل�شال  البرتويل  الغاز  و�شركات  التوزيع  و�شركات  اللوج�شتية  ال�شركة 

النفطية”  . امل�شتقات  وتوزيع  وتاأمني  وتخزين  ا�شترياد  خدمات  “لتفاقية 
اإلزام �شركات التوزيع / الت�شويق ب�شراء ما ن�شبته 75% من انتاج امل�شفاة من امل�شتقات النفطية  ي - 
وحتى  الأردنية  البرتول  م�شفاة  ب�شركة  املحلي  لل�شوق  الوقود  زيت  مادة  بيع  وح�شر  اخلفيفة 
ا�شتكمال م�شروع تو�شعتها وت�شغيله جتاريًا وبحد اأق�شى نهاية عام 2011 قابلة للتمديد ملدة عام 
مبوافقة الفريقني . ويعترب ذلك لغيًا يف حال عدم قيام امل�شفاة با�شتكمال برناجمها للمبا�شرة 
يف تنفيذ م�شروع التو�شعة من خالل ا�شتقطاب �شريك ا�شرتاتيجي و/اأو �شريك مايل و/اأو زيادة 

راأ�س املال وبحد اأق�شى تاريخ 31 كانون الأول 2008 اأو اأي متديد يتفق عليه الطرفني .
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هذا ومبوجب قرار رئا�شة الوزراء رقم 2634/1/11/58 تاريخ 2 اآذار 2008 متت املوافقة على ما يلي : 
1 -  املوافقة على اإتفاقية الت�شوية املوقعة بتاريخ 25 �سباط 2008 بني ممثلي احلكومة )معايل وزير 
الأردنية )معايل  البرتول  املعدنية( وممثل �شركة م�شفاة  والرثوة  الطاقة  املالية ومعايل وزير 
رئي�س جمل�س اإدارة �شركة م�شفاة البرتول الأردنية( حول اإنهاء اإمتياز �شركة م�شفاة البرتول 

الأردنية مبا فيها الت�شوية املالية التي ت�شمنتها هذه الإتفاقية .
2 -  املوافقة على اإتفاقية خدمات اإ�شترياد وتخزين وتاأمني وتوزيع امل�شتقات النفطية املوقعة بتاريخ 
�شركة  وممثل  املعدنية(  وال��رثوة  الطاقة  وزي��ر  )معايل  احلكومة  ممثل  بني   2008 �سباط   25

م�شفاة البرتول الأردنية )معايل رئي�س جمل�س اإدارة �شركة م�شفاة البرتول الأردنية( .
3 -  العمل بالإتفاقيات امل�شار اإليها اأعاله اإعتبارًا من تاريخ اإنتهاء الإمتياز وتعترب هذه الإتفاقيات 
قرار  ويعترب  الأردنية عليها  البرتول  ل�شركة م�شفاة  العامة  الهيئة  ملغاة يف حال عدم موافقة 
جمل�س الوزراء رقم )4487( تاريخ 5 حزيران 2007 قرارًا نافذًا لف�شل ومتلك املرافق اللوج�شتية 
والتوزيع والغاز البرتويل امل�شال والعائدة ل�شركة م�شفاة البرتول الأردنية ونقل موجوداتها اإلى 

ال�شركات اجلديدة التي �شيتم ترخي�شها �شمن خطة احلكومة لإعادة هيكلة القطاع النفطي .
4 -  اإ�شتكمال الإجراءات الالزمة لتوقيع اإتفاقية ترخي�س مع �شركة م�شفاة البرتول الأردنية على 

�شوء الت�شوية اأعاله .
هذا ومبوجب قرار الهيئة العامة ل�شركة م�شفاة البرتول الأردنية يف اإجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 

22 اآذار 2008 ، تقرر املوافقة على ما يلي :
اأ   - املوافقة على اتفاقية الت�شوية مع احلكومة حول اإنتهاء المتياز بتاريخ 25 �سباط 2008 .

ب - املوافقة على ف�شل ن�شاطات ال�شركة بتاأ�شي�س �شركات مملوكة كليًا اأو جزئيًا من قبل �شركة 
م�شفاة البرتول الأردنية ، مع تفوي�س جمل�س الدارة بالقيام بكل ما يلزم لجراء ذلك .

ج  - املوافقة على تعديل النظام الداخلي لل�شركة مبا يتالءم مع الو�شع القانوين لل�شركة يف ظل انتهاء 
المتياز . 

هذا وقامت ال�شركة خالل ال�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2008 بتاأ�شي�س �شركتني تابعتني مملوكتني 
امل�شال  الغاز  وتعبئة  ل�شناعة  الأردنية  ال�شركة  وهما  الأردنية  البرتول  �شركة م�شفاة  قبل  من  بالكامل 
وال�شركة الأردنية ل�شناعة الزيوت املعدنية ، متهيدًا لف�شل ن�شاطي تعبئة الغاز و�شناعة الزيوت املعدنية 
، علمًا باأن هاتني ال�سركتني مل متار�سا اأي ن�ساط جتاري بعد ، وال تزال ال�سركة ب�سدد اإ�ستكمال اإجراءات 

ف�شل ن�شاطات ال�شركة الأخرى .

اإدارة املخاطر  - 32
ال�شركة  اإدارة  وتتولى  ا�شرتاتيجية حمددة  ال�شركة �شيا�شات مالية لدارة املخاطر املختلفة �شمن  تتبع 
رقابة و�شبط املخاطر واإجراء التوزيع ال�شرتاتيجي الأمثل لكل من املوجودات املالية واملطلوبات املالية ، 

وت�شمل املخاطر اأ�شعار الفائدة ، ال�شوق ، الئتمان  والعمالت الأجنبية .
اإدارة خماطر راأ�س املال  اأ   - 

تقوم ال�شركة بادارة را�شمالها للتاأكد من قدرتها على ال�شتمرار وتعظيم العائد ل�شحاب امل�شالح من 
�شيا�شية  على  تغيري  اي  يطراأ  مل  انه  كما   . والدين  امل�شاهمني  حقوق  بني  المثل  التوزان  حتقيق  خالل 

ال�شركة منذ العام املا�شي .
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خماطر ال�صيولة ب  - 
خماطر ال�شيولة ، والتي تعرف اي�شًا مبخاطر التمويل ، هي املخاطر التي تتمثل بال�شعوبة التي �شتواجهها 
ال�شركة فيما يتعلق بتوفري الموال الالزمة للوفاء مبطلوباتها . وتقوم ال�شركة بادارة خماطر ال�شيولة 
عن طريق احلفاظ على اإحتياطات كافية والرقابة امل�شتمرة للتدفقات النقدية الفعلية واملتنباأة وموائمة 

ا�شتحقاقات املوجودات املالية مع املطلوبات املالية. 

خماطر الإئتمان ج  - 
خماطر الإئتمان تتعلق مبخاطر اإخفاق الطرف الآخر بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مما ي�شبب خ�شائر 
لل�شركة . هذا وتتبع ال�شركة �شيا�شة التعامل مع اأطراف موؤهلة اإئتمانيًا ، وذلك من اأجل تخفيف خطر 

اخل�شائر املالية الناجمة عن عدم الوفاء بالإلتزامات .

 ، اأخ��رى  مدينة  واأر�شدة  املدينون  من  اأ�شا�شي  ب�شكل  تتكون  والتي  املالية  ال�شركة  موجودات  اأن  كما 
تركز هام ملخاطر  والنقد ل متثل  ال�شامل  الدخل  قائمة  العادلة من خالل  بالقيمة  املالية  واملوجودات 
الإئتمان كما اأن املدينون منت�شرين ب�شكل وا�شع بني ت�شنيفات العمالء ومناطقهم اجلغرافية كما ويتم 
ب�شكل  حدى  على  عميل  لكل  الإئتمان  حدود  مراقبة  يتم  بحيث  �شارمة  اإئتمانية  رقابة  على  املحافظة 

م�شتمر واأخذ املخ�ش�س الالزم للم�شكوك يف حت�شل منها  .

الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  مالية  كموجودات  الأ�شهم م�شنفة  ال�شركة يف  اإ�شتثمارات  اإن جميع 
ال�شامل . 

اإن خطر الإ�شتثمار بالأ�شهم متعلق بالتغري يف قيمة الأداة املالية نتيجة للتغريات يف اأ�شعار اإغالق   -
تلك الأ�شهم . 

تاريخ  كما يف  اأعاله  املذكورة  املالية  املوجودات  فيه  املتداولة  املايل  ال�شوق  موؤ�شر  ن�شبة  تغري  اإن   -
حقوق  على  التغري  اثر  يلي  فيما  و   ، نق�شان   %5 اأو  و  زي��ادة   %5 بن�شبة  املوحدة  املالية  القوائم 

امل�شاهمني لل�شركة :

20132012
دين��������������������اردين��������������������ار

5188.481238.093% زيادة
)238.093()188.481(5%) نق�شان(

خماطر ال�صوق د  - 
املخاطر ال�شوقية هي عبارة عن اخل�شائر بالقيمة الناجتة عن التغري يف اأ�شعار ال�شوق كالتغري يف اأ�شعار 
الفوائد ، اأ�شعار ال�شرف الأجنبي ، اأ�شعار اأدوات امللكية وبالتايل تغري القيمة العادلة للتدفقات النقدية 

لالأدوات املالية داخل وخارج قائمة املركز املايل املوحد . 
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خماطر العمالت   -   1
الدفرتية  القيم  يلي  وفيما   . الأمريكي  الدولر  و  الأردين  بالدينار  هي  لل�شركة  الرئي�شية  العمليات  ان 

للموجودات املالية واملطلوبات املالية بالعمالت الجنبية لل�شركة كما يف 31 كانون الأول : 

20132012
دين��������������������اردين��������������������ار

5.872.5292.592.816موجودات – دولر اأمريكي  
579.798.998665.915.624مطلوبات – دولر اأمريكي

يتعلق خطر العملة بالتغيريات يف ا�شعار العملة التي تنطبق على الت�شديدات بالعمالت الجنبية . وكون 
الدينار الردين )العملة الرئي�شية لل�شركة( مرتبط بالدولر المريكي ، فان ادارة ال�شركة تعتقد بان 

خطر العملة الجنبية غري مادي .

خماطر �صعر الفائدة   - 2
خماطر �شعر الفائدة هي املخاطر املتعلقة بالتغري بقيمة الأداه املالية نتيجة للتغريات مبعدلت الفائدة 

ال�شوقية . 

تقوم ال�شركة باإدارة تعر�شها ملخاطر �شعر الفائدة ب�شكل م�شتمر ، ويتم تقييم اخليارات املختلفة مثل 
اإعادة التمويل وجتديد املراكز احلالية والتمويل البديل . 

هذا ويتم حتديد حتاليل احل�شا�شية اأدناه وفقًا للتعر�س لأ�شعار الفائدة املتعلقة بالبنوك الدائنة بتاريخ 
القوائم املالية املوحدة كما اأعد التحليل على فر�س اأن مبلغ الإلتزام القائم بتاريخ القوائم املالية املوحدة 
كان قائمًا طوال العام ، ويتم اإ�شتخدام زيادة اأو نق�س مبقدار ن�شف نقطة مئوية )0/5%( والتي متثل 

تقيم اإدارة ال�شركة للتغري املحتمل واملقبول مبعدلت الفائدة ال�شوقية .

20132012
دين��������������������اردين��������������������ار

)3.902.769()5.106.919(0/5% زيادة
0/55.106.9193.902.769% نق�شان

33 - التوزيع القطاعي واجلغرايف 

معلومات عن قطاعات العمال :
- يتم تنظيم ال�شركة لغرا�س ادارية من خالل اأربعة قطاعات اعمال رئي�شية .

- التكرير : يقوم هذا القطاع بف�شل مكونات الزيت اخلام امل�شتورد الى جمموعة من امل�شتقات 
النفطية املختلفة ، وفقًا للموا�شفات العاملية .
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- التوزيع : ي�شكل التوزيع حلقة الو�شل بني ن�شاطي النتاج والتكرير داخل ال�شركة من جهة ، وبني 
كافة العمالء يف مناطق اململكة املختلفة من جهة اأخرى ، فهو امل�شوؤول عن تلبية كافة طلبات 

العمالء من منتجات ال�شركة من امل�شتقات النفطية والغاز .
املعدنية  الزيوت  انواع  العديد من  وانتاج  القطاع ت�شنيع  ي�شمل هذا   : املعدنية  الزيوت  - �شناعة 

املطلوبة يف ال�شوق املحلي .
- �شناع�ة وتعبئة اإ�شطوانات الغاز : ي�شمل هذا القطاع تعبئة الغاز امل�شال .

- اإن جميع موجودات ومطلوبات وعمليات ال�شركة هي داخل اململكة الأردنية الها�شمية . 

وفيما يلي معلومات عن اعمال ال�شركة موزعة ح�شب الن�شطة :

 ن�ساط التكري�ر
 وتعبئة اإ�شطوانات

الغاز

 �شناعة الزي�وت
املعدني���������ة

 ت�شويق وبيع
 املنتجات
البرتولية

اخرى
املجم���������������������������������������������وع

31 كان���������������������������������ون الأول

20132012

دين�����������������اردين�����������������اردين�����������������اردين�����������������اردين���������������اردين������������������ار

16.868.9229.950.0245.181.247128.83532.129.02825.802.990ربح ال�شنة قبل ال�شريبة

معلومات اأخرى

1.660.279.40617.482.30083.971.4954.051.1791.765.784.3801.534.883.696اجمايل موجودات القطاع

1.568.022.536672.19172.015.623384.3371.641.094.6871.431.437.096اجمايل مطلوبات القطاع

خطة التو�صعة امل�صتقبلية  - 34

تطبيق  فعليًا  احلكومة  با�شرت  حيث  تاريخها  م��ن  ج��دي��دة  مرحلة   2013 ال��ع��ام  يف  ال�شركة  دخلت 
مناف�شتني  �شركتني جديدتني  اأتاح دخول  الرتدد مما  �شنوات من  بعد  بالطاقة  ا�شرتاتيجيتها اخلا�شة 
يف جمال ت�شويق امل�شتقات النفطية الى جانب �شركة ت�شويق و بيع امل�شتقات البرتولية الأردنية التابعة 
قامت  ان  �شبق  وقد  النفطية  املنتجات  ت�شويق  مهمة  لتتولى  بتاأ�شي�شها  ال�شركة  قامت  والتي  للم�شفاة 
ال�شركة اي�شًا بتاأ�شي�س �شركتني م�شتقلتني واحدة لتعبئة وتوزيع الغاز والخرى ملزج وتعبئة وتوزيع الزيوت 

املعدنية وجميع هذه ال�شركات مملوكة ملكية كاملة لل�شركة. 
�شيوؤدي فتح ال�شوق اإلى حدوث تغري جذري يف ا�شرتاتيجية ال�شركة لل�شنوات القادمة من حيث خطط 
التكرير وال�شترياد وفقًا ملا �شوف تقوم به ال�شركات املناف�شة بعد حترير ال�شوق وما �شيحدثه ذلك من 

اأثر على برامج ال�شركة امل�شتقبلية .
احتياجات  تلبية  يف  وال�شتمرارية  ال�شتقرار  حتقيق  يف  الوطني  دورها  اأداء  من  ال�شركة  تتمكن  وحتى 
ال�شوق من م�شادر الطاقة فلقد مت توقيع حم�شر بني ال�شركة واحلكومة يتعلق مب�شتقبل ال�شركة تعهدت 
احلكومة مبوجبه ب�شمان ربح �شايف لل�شركة مببلغ )15( مليون دينار بعد ال�شريبة ي�شاف اليها اأرباح 
الن�شاطات الأخرى بالإ�شافة اإلى ذلك �شمنت احلكومة لل�شركة بيع 100% من انتاجها ل�شركات الت�شويق 
خالل فرتة انتقالية مت حتديدها ب�شت �شنوات تقوم ال�شركة خاللها باتخاذ الجراءات الالزمة لإن�شاء 
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م�شروع التو�شع الرابع وذلك قبل حترير ال�شوق ب�شكل نهائي بعد انق�شاء الفرتة النتقالية . 
من  اخلام  للنفط  خط  متديد  بخ�شو�س  والأردنية  العراقية  احلكومتني  بني  مت  الذي  التفاق  �شوء  يف 
العراق وحتى مدينة العقبة مع مد خط فرعي ي�شل الى موقع م�شفاة البرتول قامت ال�شركة بدرا�شة 

اأولية جلدوى التو�شعة با�شتخدام النفط العراقي وكانت النتائج م�شجعة وعلى اإثر ذلك قامت 
اختيار  مت  كما  العراقي  النفط  با�شتخدام  للتو�شعة  بدائل  عدة  لدرا�شة  فني  م�شت�شار  بتكليف  ال�شركة 
يف  درا�شته  من  الفني  امل�شت�شار  ينتهي  اأن  املتوقع  ومن   . امل�شروع  متويل  بدائل  لتقييم  مايل  م�شت�شار 
املايل  امل�شت�شار  ي�شتغرق عمل  ان  املتوقع  انه من  الى  بال�شافة   , العام 2013  �شهر متوز من  منت�شف 

حوايل ع�شرة �شهور .

35- م�صتويات القيمة العادلة
اأ- املوجودات املالية واملطلوبات املالية لل�سركة واملحددة بالقيمة العادلة ب�سكل م�ستمر:

اإن بع�س املوجودات املالية واملطلوبات املالية لل�شركة مقيمة بالقيمة العادلة يف نهاية كل فرتة   
مالية، واجلدول التايل يو�شح معلومات حول كيفية حتديد القيمة العادلة لهذه املوجودات املالية 

واملطلوبات املالية )طرق التقييم واملدخالت امل�شتخدمة(:

املوجودات املالية
القيمة العادلة

31 كانون الأول 2013
دينار

م�شتوى القيمة
العادلة

طريقة التقييم 
واملدخالت امل�شتخدمة

مدخالت 
هامة غري 

ملمو�شة

العالقة بني 
املدخالت 

الهامة غري 
امللمو�شة والقيمة 

العادلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل ال�شامل:

امل�شتوى الأول3.769.610اأ�شهم �شركات
الأ�شعار املعلنة يف 

الأ�شواق املالية
ل ينطبقل ينطبق

جمموع املوجودات املالية بالقيمة 
العادلة

3.769.610

مل تكن هنالك اأي حتويالت بني امل�شتوى الأول وامل�شتوى الثاين خالل لعام 2013.
ب- املوجودات املالية واملطلوبات املالية لل�سركة وغري املحددة بالقيمة العادلة ب�سكل م�ستمر:

املالية  القوائم  يف  الظاهرة  املالية  واملطلوبات  املالية  للموجودات  الدفرتية  القيمة  ان  نعتقد   
لل�شركة تقارب قيمتها العادلة.
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