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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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مجلـس
 اإلدارة

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

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

الدكتور حممد حممود ذنيبات

ال�سيد ب�سام ر�ساد �سنقرط

ممثل املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الجتماعي
)اعتبارًا من 2011/8/1( 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 انتخاب السادة أعضاء مجلس اإلدارة املبينة أسماؤهم أعاله بتاريخ 2011/5/12 باستثناء السادة البنك اإلسالمي للتنمية 
/ جدة )ممثل واحد( واملؤسسة العامة للضمان االجتماعي )ممثلني اثنني( حيث يتم متثيلهم في املجلس بدون انتخاب وذلك 

مبوجب النظام الداخلي للشركة.
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ح�سرات امل�ساهمني الكرام ،،،
بالنيابة عن جمل�س الإدارة ي�شعدين ان اأرحب بكم  واأقدم لكم التقرير ال�شنوي ل�شركة م�شفاة البرتول 
الردنية ال�شاد�س واخلم�شني مت�شمنًا اأهم الجنازات التي حققتها ال�شركة خالل عام 2011 ، والقوائم 

املالية املوحدة املدققة لل�شنة املالية املنتهية يف 2011/12/31 وخطة ال�شركة امل�شتقبلية .
فقد وا�شلت ال�شركة تاأدية مهامها لتلبية احتياجات اململكة من امل�شتقات النفطية املختلفة يف ظل تذبذب 
ا�شعار النفط العاملية ، حيث بلغ معدل �شعر برميل النفط حوايل )114( دولر لعام 2011 مقابل )82( 
دولر للربميل يف عام 2010 ، كما واأن انخفا�س كميات الغاز الطبيعي امل�شري احيانًا وانقطاعه بقية 
الوقت وجلوء قطاع الكهرباء يف اململكة اإلى ا�شتخدام الديزل وزيت الوقود الثقيل عو�شًا عن الغاز قد 

األقى مب�شوؤولية كبرية على ال�شركة لتلبية هذه الحتياجات دون تاأخري اأو انقطاع . 
اأزمات متكررة  اإلى  النفطية اجلاهزة  وامل�شتقات  النفط اخلام  املكثفة ل�شترياد  اأدت الحتياجات  لقد 
العاملية  الأ�شعار  الكبري يف  امل�شتقات بالرغم من الرتفاع  اأ�شعار  تثبيت  ال�شركة نتيجة  ال�شيولة لدى  يف 
مما رتب مبالغ دعم كبرية على احلكومة ل يتم ت�شديدها يف الوقت املطلوب، كما واأن الزيادة الكبرية 
يف ا�شتهالك قطاع توليد الكهرباء من الديزل وزيت الوقود قد اأدت اإلى تراكم ديون كبرية لل�شركة على 
احلكومة ممثلة ب�شركة الكهرباء الوطنية مما ا�شطر ال�شركة للجوء اإلى البنوك وب�شكل مل ي�شبق له مثيل 

للح�شول على التمويل الالزم ل�شتمرار عملها.
وال�شركة على توا�شل م�شتمر مع اأعلى امل�شتويات يف احلكومة و�شركات الكهرباء لت�شديد الديون املرتاكمة 
باأن  ثقتنا  مع  باحلاجة،  تفي  ل  ولكنها  الديون  هذه  من  املبالغ  بع�س  ا�شتالم  مت  فقد  وبالفعل   ، عليها 
احلكومة تدرك باأن �شداد هذه الديون اأمر يف غاية الأهمية كي ت�شتمر امل�شفاة يف تزويد كافة القطاعات 

يف اململكة بامل�شتقات النفطية �شمانًا ل�شتمرار عجلة احلياة والقت�شاد يف اململكة.
 كما تعلمون فقد عملت ال�شركة منذ انتهاء امتيازها يف عام 2008 مبوجب اتفاقية خدمات موقعة مع 
احلكومة تقوم ال�شركة مبوجبها بتاأمني حاجة اململكة من امل�شتقات النفطية مقابل ح�شولها على ربح 
�شنوي �شايف بعد ال�شريبة مقداره )7.5( مليون دينار ي�شاف اإليه اأرباح م�شنع الزيوت املعدنية ومبلغ 
اآخر بدل تكرير النفط العراقي.  وحيث اأن هذه التفاقية لي�شت يف م�شلحة ال�شركة، فلم يتم جتديدها 
لعام 2011 وقد مت الدخول يف مفاو�سات مع احلكومة لتح�سني �سروط االتفاقية ملا فيه م�سلحة ال�سركة 
ولتمكينها من ال�شتمرار يف دورها وتنفيذ م�شروع التو�شع الرابع، وقد مت التو�شل اإلى بع�س التفاهمات 
على هذا ال�شعيد. ونظرًا ملحدودية الوقت الذي على ال�شركة اأن تعقد قبله هيئتها العامة فقد مت تبويب 

البيانات املالية لعام 2011 لتتواءم مع هذه التفاهمات قبل توقيع اتفاقية جديدة مع احلكومة.  
بن�شبة  ارتفعت  ال�شركة  مبيعات  قيمة  باأن  نالحظ   ،  2011 لعام  لل�شركة  املالية  البيانات  وبا�شتعرا�س 
)47%( حيث بلغت حوايل )3.497( مليار دينار مقابل مبلغ )2.379( مليار دينار لعام 2010 وذلك 
وقد حققت  النفط اخلام عامليا.  ا�شعار  ارتفاع  النفطية متا�شيًا مع  امل�شتقات  بيع  ا�شعار  ارتفاع  ب�شبب 
ال�شركة ربحًا �شافيًا قبل ال�شريبة مقداره )25.5( مليون دينار لعام 2011 مقابل )15.2( مليون دينار 
لعام 2010 ، اأي بن�شبة زيادة بلغت )68%(. علمًا باأن اأرباح عام 2011 قد بنيت على اأ�شا�س التفاهم الذي 

كلمــة رئيــس مجلـس االدارة  

b
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مت مع احلكومة  يف حني اأن اأرباح عام 2010 قد بنيت على اأ�شا�س اتفاقية اخلدمات املوقعة مع احلكومة 
عام 2009. كما ارتفع اجمايل موجودات ال�شركة الى)1.287( مليار دينار مقابل)795( مليون دينار 

لعام 2010 ويعود ذلك ب�شبب رئي�شي الى ارتفاع الذمم املدينة بحوايل)441( مليون دينار . 
ح�سرات امل�ساهمني الكرام ،،،

رغم  تفاوؤل  نظرة  للم�شتقبل  ينظر  اأن  الآن  وحتى  ن�شاأتها  منذ  الطويلة  ال�شركة  مل�شرية  للمتتبع  يحق 
ال�شعوبات التي تواجهها حاليا. كما اأن الواجب يفر�س علينا جميعًا ال�شتمرار يف دعم ال�شركة وحت�شني 
اأدائها وجتديدها وحت�شني منتجاتها لتبقى ال�شركة كما عهدمتوها اإحدى اأهم الدعامات القت�شادية يف 

اململكة تلبي جميع احتياجاتها من امل�شتقات النفطية وحتقق مل�شاهميها اأف�شل النتائج .
 وبالرغم من كل ال�شعوبات والعقبات التي اعرت�شت اأعمال ال�شركة من ارتفاع لالأ�شعار وتزايد الطلب 
على امل�شتقات النفطية وتراكم ديونها على املوؤ�ش�شات والدوائر احلكومية وغريها من اجلهات الخرى 
لها  املحددة  واملواعيد  الربامج  وح�شب  واأعمالها  م�شاريعها  تنفيذ  يف  قدمًا  مت�شى  اأن  ا�شتطاعت  فقد 
ال�شركة من  اإذ متكنت  والعاملني فيها،  اإدارتها  القائمني على  وت�شافر جهود  ال�شليم  التخطيط  بف�شل 

اإحالة وتنفيذ العديد من امل�شاريع الهامة لعام 2011 اأهمها:-
• 	 LE Gaz( قامت ال�شركة باإحالة عطاء توريد وتنفيذ وت�شغيل وحدة ل�شتخال�س الكربيت على �شركة

Integral( الفرن�شية بكلفة تبلغ )14.807( مليون دينار.

• 	 )ORYX( الملانية و�شركة )MAN( قاطرة ون�شف مقطورة من �شركة )قامت ال�شركة ب�شراء )50
العمانية وبكلفة تبلغ )8.675( مليون دينار .

• قامت ال�شركة ب�شراء باوزرات ومزودات لوقود الطائرات من �شركة )ROHR( الملانية بكلفة تبلغ 	
)2.750( مليون دينار اردين.

• قامت ال�شركة باإحالة توريد خط لدهان اأ�شطوانات الغاز �شعة )12.5( كغم بطاقة )150( اأ�شطوانة 	
لكل �شاعة على �شركة )SAVIM( اليطالية بكلفة تبلغ )1( مليون دينار اأردين.

• قامت ال�شركة بالتو�شع باإن�شاء حمطات للوقود حل�شابها وحتديث حمطاتها القائمة حاليا وعددها 	
ع�شر حمطات وحت�شني اأدائها مبا يخدم املواطنني وقطاعات املجتمع كافة.

ح�سرات امل�ساهمني الكرام،،،
وحتى تتمكن ال�شركة من موا�شلة جهودها لزيادة وحت�شني انتاجها وال�شتمرار بتلبية احتياجات ال�شوق 
املحلي من امل�شتقات النفطية فال بد من تنفيذ م�شروع التو�شعة الرابع والذي يهدف اإلى حت�شني موا�شفات 
ال�شركة حاليًا با�شترياد النق�س  اإلى منتجات خفيفة تقوم  الثقيل  الوقود  بع�س منتجاتها وحتويل زيت 

احلا�شل يف انتاجها مثل البنزين والديزل.
لقد قامت ال�شركة يف العقدين املا�شيني بالتح�شري مل�شروع التو�شعة بالعديد من الدرا�شات خا�شة درا�شات 
اجلدوى القت�شادية وقد جرى حتديث هذه الدرا�شات من فرتة اإلى اأخرى ح�شب اآخر امل�شتجدات حيث 
مت تكليف عدد من امل�شت�شارين الذين اأجمعوا على وجود جدوى اقت�شادية للم�شروع ، كما اأبدى العديد 
من امل�شتثمرين اهتمامهم بامل�شروع اإل اأنهم كانوا يطلبون �شمانات  من احلكومة تطمئنهم على اأموالهم 

التي �شي�شعونها يف ت�شرف امل�شروع.
اإن عدم قيام ال�شركة بال�شري يف خططها لتنفيذ امل�شروع بعد اكتمال جميع الدرا�شات التي كانت توؤيد 
احلكومة  بني  امل�شتقبلية  للرتتيبات  وا�شحة  اأ�ش�س  اإلى  احلكومة   مع  التو�شل  يف  التاأخري  مرجعه  ذلك 
وال�شركة حيث اأن من �شاأن ذلك متكني ال�شركة من بدء ات�شالتها مع املمولني املحتملني مل�شروع التو�شعة 
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بهدف جذبهم لتمويل هذا امل�شروع احليوي.
رغم كل املعوقات التي تقف يف وجه ال�شركة لتنفيذ هذا امل�شروع احليوي فاإن جمل�س اإدارتكم مل يرتك 
و�شيلة ملخاطبة اجلهات احلكومية وغري احلكومية ل�شرح الآثار ال�شلبية التي �شتنعك�س على ال�شركة من 
جهة وعلى القت�شاد الوطني من جهة اأخرى نتيجة لعدم و�شوح الروؤيا الناجم عن ت�شارب القرارات 
التي ت�شدرها احلكومة بخ�شو�س هذا امل�شروع الهام. ونتيجة لذلك فقد ورد لل�شركة كتاب من معايل 
وزير الطاقة والرثوة املعدنية بتاريخ 2011/4/20 يت�شمن ت�شكيل جلنة حكومية للتفاو�س مع ال�شركة 
حول التوجهات امل�شتقبلية حيث عقد ممثلو احلكومة وممثلو امل�شفاة منذ ذلك احلني عدة اجتماعات 
كان اآخرها الجتماع الذي عقد يف وزارة الطاقة والرثوة املعدنية بتاريخ 2012/9/1  حيث مت �شياغة 
م�سودة حم�سر اجتماع يبني النقاط التي مت االتفاق عليها ونحن بانتظار ا�ستكمال هذا االتفاق والذي 

�شيتم عر�شه على هيئة عامة غري عادية لل�شركة قبل اإقراره من جمل�س الوزراء.
ح�سرات امل�ساهمني الكرام ،،،

باأن  اأعلمكم  اأن   ،  2011 عام  عن  ال�شافية  واأرباحها  ال�شركة  اأعمال  نتائج  على  الطالع  بعد  ي�شرين، 
اأرباح  نقدية على امل�شاهمني بن�شبة  باملوافقة على توزيع  الإدارة يرفع تو�شيته لهيئتكم املوقرة  جمل�س 
)15%( من راأ�س املال املدفوع ور�شملة )8( مليون دينار من الأرباح  لزيادة راأ�س املال بن�شبة )%25( 
وتوزيعها كاأ�شهم جمانية. وبانتظار التفاق النهائي مع احلكومة فقد مت قيد الر�شيد املتبقي من الأرباح 

كمخ�ش�س ت�شوية الأرباح مع احلكومة.
ويف اخلتام نتوجه اإلى احلكومة املوقرة بال�شكر متطلعني لدعمها لل�شركة ومبا ميكنها من ال�شتمرار يف 
اإلى  اأمن التزود بالطاقة ، كما اتقدم بال�شكر والتقدير  اأداء ر�شالتها كموؤ�ش�شة ا�شرتاتيجية ت�شاهم يف 
جميع اجلهات التي تعاونت مع ال�شركة، واأخ�س بالذكر الأجهزة الأمنية واملديرية العامة للدفاع املدين 
وموؤ�ش�شة املوا�شفات واملقايي�س ، وغريها من اجلهات الر�شمية، واإلى نقابة املحروقات وجميع اأ�شحاب 
حمطات املحروقات، ومراكز توزيع الغاز واأ�شحاب حمالت توزيع زيوت جوبرتول على تعاونهم امل�شتمر 

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

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

وبعد،،،
اأنتهز هذه املنا�شبة لأعرب حل�شراتكم عن اعتزازنا بكم والمتنان ملوؤازرتكم وللثقة الغالية التي اأوليتموها 

لإدارة ال�شركة، مما مكنها من ال�شتمرار يف خدمة بلدنا الغايل .
حمى اهلل اأمن هذا البلد وا�شتقراره، بقيادة �شاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني، راعي 

بناء دولة الأردن احلديثة، حفظه اهلل ذخرًا لبلدنا واأمتنا.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

وليـــد ع�سفـــور   
رئيـ�س جملـ�س االدارة
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التقرير السنوي لمجلس إدارة

�صركة م�صفاة البرتول الأردنية
)�شركة م�شاهمة عامة حمدودة(

ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام،،،
ي�شر جمل�س الإدارة اأن يرحب بكم ويقدم حل�شراتكم تقريره ال�شنوي ال�شاد�س واخلم�شني مت�شمنًا اأهم 

ن�شاطات ال�شركة واإجنازاتها والبيانات املالية لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2011.

نبذه تاريخية:
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:

الأردنية  اململكة  للبرتول يف  اإن�شاء م�شفاة  املوافقة على  ال��وزراء  يف 30 حزيران 1956 قرر جمل�س   <
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.
> يف 16 ت�شرين الثاين 1957 وقعت اتفاقية المتياز بني حكومة اململكة الأردنية الها�شمية ممثلة مبعايل 
وزير القت�شاد الوطني الأردين  اآنذاك »ال�شيد خلو�شي اخلريي« رحمه اهلل و�شركة م�شفاة البرتول 
الأردنية امل�شاهمة املحدودة  ممثلة ب�شعادة رئي�س جمل�س اإدارتها يف حينه »ال�شيد عبد 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.
اأيلول 1958 قرر جمل�س الإدارة اإحالة عطاء اإن�شاء امل�شفاة على اإحدى ال�شركات الإيطالية،  >  يف 8 
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. 

1961 تف�شل جاللة املغفور له امللك احل�شني بن طالل طيب اهلل ثراه بافتتاح م�شفاة  >  يف 2 �سباط 
البرتول الأردنية.
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وقد �شهدت امل�شفاة عرب م�شريتها العديد من اأعمال التو�شع والتطوير، منها على �شبيل املثال: 
>  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 
اليوم، وبعد ذلك متكن اجلهاز الهند�شي والفني بال�شركة من خالل جهود ذاتية من رفع طاقة  يف 

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    <

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

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

ا�شطوانة يف ال�شاعة .
>  رفع الطاقة التخزينية ملرافقها باململكة وعلى مراحل اإلى )1.086.238( طنًا مع نهاية عام 2011.

االإ�سترياد واالإنتاج واملبيعات:
>  بلغت كميات امل�شتقات النفطية التي ا�شتوردتها ال�شركة خالل عام 2011 ما جمموعه  )2.833.441( 
وبن�شبة  طنًا   )1.095.526( مقداره  بارتفاع  اأي   2010 عام  يف  طنًا   )1.737.493( مقابل  طنًا 

. )%63(
مقابل  طنًا   )3.189.704( جمموعه  م��ا   2011 ع��ام  خ��الل  امل��ك��رر  اخل��ام  ال��زي��ت  كمية  بلغت    <

)3.482.526( طنًا يف عام 2010 اأي بانخفا�س مقداره )292.822( طنًا وبن�شبة  )%8.4(.
النفطية عام 2011 ما جمموعه )6.076.075( طنًا مقابل  امل�شتقات  ال�شركة من  بلغت مبيعات    <

)4.874.155( طنًا عام 2010، اأي بارتفاع مقداره )1.201.920( طنًا وبن�شبة )24.7 %( .
يتبني من مقارنة مبيعات ال�شركة من امل�شتقات النفطية املباعة خالل عام 2011 مع عام 2010 ما يلي:-

 ) %1.7 ( ارتفعت مبيعات مادة البنزين 

)%8.4( ارتفعت مبيعات مادة الكاز 
 ) %55.9 ( ارتفعت مبيعات مادة الديزل 

  )% 21.2( ارتفعت مبيعات مادة الغاز امل�شال 
  )%20.9( ارتفعت مبيعات زيت الوقود 

)%1( ارتفعت مبيعات مادة وقود الطائرات 
       )%28.2( انخف�شت مبيعات مادة ال�شفلت 
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م�سروع التو�سع الرابع:
كان اآخر م�شروع تو�شعة للم�شفاة قد اأُجنز 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 
ل�شترياد  كما جلاأت  النتاجية  وحداتها  على  تعديالت  التكرير عن طريق  طاقة  زيادة  الى  الت�شعينات 
كميات متزايدة من الغاز امل�شال والبنزين والديزل كما ومت ا�شترياد كميات من وقود الطائرات وزيت 

الوقود.
ان تو�شعة امل�شفاة قد ا�شبحت �شرورة لي�س ملواجهة الطلب املتزايد على امل�شتقات النفطية وح�شب بل 
لتمكينها من حت�شني نوعية منتجاتها ولتحويل زيت الوقود الثقيل ، الذي �شيوؤدي ا�شتخدام قطاع توليد 
الكهرباء لبدائل عن الغاز امل�شري اإلى تراكم كميات كبرية منه يلزم حتويلها الى منتجات عالية القيمة 

ومطلوبة يف ال�شوق املحلي مثل وقود الطائرات والديزل والبنزين.
كانت ال�شركة قد اجرت العديد من درا�شات اجلدوى القت�شادية مل�شروع التو�شعة والتي بينت جميعها 
باأن هذه التو�شعة جمدية اقت�شاديًا نظرًا لن البديل هو ال�شترياد من الأ�شواق العاملية وبال�شعر العاملي 

ي�شاف اليه كلف اي�شال هذه املنتجات الى مركز ال�شتهالك وهو �شمال وو�شط اململكة .
جذب  من  لتمكينها  عامًا  ع�شر  خم�شة  مدتها  ح�شرية  امل�شفاة  منحت  قد  احلكومة  كانت  ان  وبعد 
�شريك ا�شرتاتيجي مل�شروع تو�شعتها ، قرر جمل�س الوزراء بتاريخ 2010/12/15 تعليق العمل بقرار منح 
احل�شرية، وقام بت�شكيل جلنة وزارية لو�شع التو�شيات الالزمة ملجل�س الوزراء حول اأ�ش�س منح احل�شرية 
واجراءات ا�شتدراج العرو�س واختيار العر�س الأف�شل على اأن تقدم اللجنة تو�شياتها الى جمل�س الوزراء 
خالل �شهر واحد من تاريخ �شدور القرار وتعليق العمل بجميع القرارات والجراءات التي مت اتخاذها 

بهذا اخل�شو�س .
بتاريخ 2011/10/26 قرر جمل�س الوزراء مبوجب قراره رقم )2967( اعادة العمل بربنامج احلكومة 
اخلا�س باعادة هيكلة القطاع النفطي املنبثق عن ال�شرتاتيجية ال�شاملة لقطاع الطاقة )2007 – 2020( 

واملوافقة على ما يلي:-
قيام �شركة م�شفاة البرتول بكافة الجراءات التي تراها منا�شبة واملتعلقة بتنفيذ م�شروع التو�شع   -1
الرابع وترك احلرية لها لتحديد الرتكيبة املثلى مل�شروعها وطريقة متويله وفقًا لتفاقية ترخي�س 

تعد لهذه الغاية .
اعادة العمل بعطاء هيكلة ال�شوق النفطي اخلا�س بامتالك وت�شغيل ال�شركات الت�شويقية وامل�شاركة   -2
بامتالك وت�شغيل ال�شركة اللوج�شتية والذي مت تعليقه مبوجب قرار جمل�س الوزراء املوقر املتخذ يف 

جل�شته املنعقدة  بتاريخ 2010/10/6 ، على ان يتم اعادة طرح العطاء ح�شب الأ�شول .
تعرث  اإلى  اأدت  التي  ولل�شعوبات  تقريبًا  �شنة  مرور  بعد  احل�شرية  منح  عن  احلكومة  تراجع  �شوء  يف   
ا�شتقطاب �شريك لتنفيذ م�شروع التو�شعة وكذلك الى �شعوبة ال�شتثمار به م�شتقباًل بدون حتديد العالقة 
امل�شتقبلية بني احلكومة وال�شركة فقد ا�شطرت ال�شركة لتغيري ا�شرتاتيجيتها فيما يتعلق بالتو�شعة ، فبدًل 
من تبني م�شروع تو�شعة �شاملة تت�شمن تلبية كامل احتياجات اململكة من امل�شتقات النفطية حتى عام 
2025 وبكلفة ا�شتثمارية تقدر مبلياري دولر ، مت درا�شة بدائل اخرى للتو�شعة يتم مبوجبها حت�شني نوعية 
املنتجات النفطية وحتويل زيت الوقود الى منتجات عالية القيمة دون زيادة يف طاقة التكرير وتتطلب مثل 

هذة التو�شعة كلفة ا�شتثمارية ترتاوح بني)800 – 1000( مليون دولر.
كما ومت املبا�شرة  بالت�شال مع عدة موؤ�ش�شات مالية عاملية متهيدًا لختيار م�شت�شار مايل من بينها تكون 
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مهمته درا�شة بدائل متويل هذا امل�شروع وتقدمي امل�شورة لل�شركة بهذا اخل�شو�س . وجتري الت�شالت 
مع احلكومة حاليًا لتحديد الرتتيبات امل�شتقبلية التي �شتمكن ال�شركة من تنفيذ هذه التو�شعة وال�شتمرار 

بتوفري امل�شتقات النفطية للمملكة لتبقى م�شدرًا رئي�شيًا ي�شاهم يف اأمن التزود بالطاقة .
رغم كل املعوقات التي تقف يف وجه ال�شركة لتنفيذ هذا امل�شروع احليوي فاإن ال�شركة مل ترتك و�شيلة 
ملخاطبة اجلهات احلكومية وغري احلكومية ل�شرح الآثار ال�شلبية التي �شتنعك�س على ال�شركة من جهة 
وعلى القت�شاد الوطني من جهة اأخرى نتيجة لعدم و�شوح الروؤيا الناجم عن ت�شارب القرارات التي 
ت�شدرها احلكومة بخ�شو�س هذا امل�شروع الهام. ونتيجة لذلك فقد ورد لل�شركة كتاب من معايل وزير 
الطاقة والرثوة املعدنية بتاريخ 2011/4/20 يت�شمن ت�شكيل جلنة حكومية للتفاو�س مع ال�شركة حول 
التوجهات امل�شتقبلية حيث عقد ممثلو احلكومة وممثلو امل�شفاة منذ ذلك احلني عدة اجتماعات كان 
اآخرها الجتماع الذي عقد يف وزارة الطاقة والرثوة املعدنية بتاريخ 2012/9/1، حيث مت التو�شل اإلى 
تفاهم حول النقاط املطروحة ونحن بانتظار توقيع حم�سر اجتماع يت�سمن ذلك حيث �سي�سار بعدها 

لدعوة هيئة عامة غري عادية لإقرار التفاقية قبل اإقرارها من جمل�س الوزراء.

حتليل نتائج االأعمال واملركز املايل لل�سركة عن عام 2011:
ا�شتمر التذبذب يف اأ�شعار النفط اخلام خالل العام 2011 وبلغ معدل �شعر برميل النفط )114( دولر 
للربميل مقارنة مع معدل �شعر برميل النفط اخلام خالل العام 2010 والبالغ حوايل )82( دولر للربميل  
املبيعات  تكلفة  ارتفاع   اإلى  اأدى  مما  املعدنية،  والزيوت  امل�شتوردة  النفطية  امل�شتقات  اأ�شعار  وارتفعت 
وا�شتمرت احلكومة بتثبيت �شعر مادة الغاز البرتويل امل�شال عند م�شتوى )6.5( دينار لال�شطوانة خالل 

كامل العام .
ووفقًا للرتتيبات التي اتبعت منذ عام 1983 وحتى تاريخ انتهاء المتياز يف 2008/3/2 فان اأي فائ�س اأو 
عجز يتحقق نتيجة اأعمال ال�شركة يتم قيده حل�شاب احلكومة اأو على ح�شابها وي�شاف الى اأو ينزل من 
تكلفة النفط اخلام الفعلية وجاءت اتفاقية اخلدمات املوقعة بني احلكومة وال�شركة بتاريخ 2008/2/25 
وبنف�س  اخلزينة  ح�شاب  على  امل�شال  البرتويل  الغاز  دعم  ا�شتمرار  لتوؤكد  لها  الالحقة  والتمديدات 

الطريقة. علمًا باأنه مل يتم توقيع اتفاقية خدمات لعامي 2011 و 2012.
وفيما يلي حتليل خمت�شر لبنود التكاليف والإيرادات خالل عام 2011 مقارنة مع عام 2010:

1- املبيعات:
من  ارتفعت  ال�شركة  مبيعات  قيمة  اأن  يتبني   2010 عام  مع   2011 عام  يف  ال�شركة  مبيعات  مبقارنة 
مقدارها  بزيادة  اأي   2011 عام  يف  دينار  مليار   )3.497( اإلى   2010 عام  يف  دينار  مليار   )2.379(
)1.118( مليار دينار ويعود �شبب الرتفاع يف قيمة املبيعات اإلى ارتفاع الزيادة بالكميات املباعة لهذا 
 )IPP(وكذلك ارتفاع الأ�شعار العاملية وبالتايل ال�شعر املكافىء ل�شعر ال�شترياد )%العام بن�شبة )24.7

املعتمد حل�شاب اإيرادات ال�شركة.

2- الزيت اخلام واملواد االأولية:
ارتفعت تكلفة الزيت اخلام واملواد الأولية الفعلية امل�شتخدمة يف الإنتاج من )1.443( مليار دينار يف 
عام 2010 اإلى )1.926( مليار دينار يف عام 2011 اأي بارتفاع مقداره )483( مليون دينار ب�شبب ارتفاع 

ا�شعار النفط اخلام بن�شبة )39%( بالرغم من انخفا�س الكميات املنتجة بن�شبة )%5.7( .
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3- امل�ستقات امل�ستوردة:
ارتفعت تكلفة امل�شتقات النفطية امل�شتوردة من )880( مليون دينار يف عام 2010 اإلى )1.846( مليار 
دينار يف عام 2011 اأي بارتفاع مقداره )966( مليون دينار نتيجة ارتفاع الكميات وزيادة الأ�شعار العاملية.

  4- التكاليف:
ارتفعت امل�شاريف ال�شناعية والنقل من )52.6( مليون دينار يف عام 2010 اإلى )71.9( مليون دينار 
يف عام 2011 اأي بزيادة مقدارها )19.3( مليون دينار وذلك نتيجة ارتفاع م�شاريف املواد الأولية وقطع 
الغيار وامل�شاريف ال�شناعية الأخرى واأجور النقل واملحروقات  وزيادة تكاليف املوظفني وال�شتهالكات.

اأما م�شاريف البيع والتوزيع فقد ارتفعت من )22.6( مليون دينار يف عام 2010 اإلى )26.2( مليون 
دينار يف عام 2011 اأي بزيادة مقدارها )3.6( مليون دينار وذلك ب�شبب زيادة تكاليف املوظفني وارتفاع 

التكاليف الذي رافق زيادة املبيعات .
اإلى )10.4( مليون دينار يف عام  ارتفعت امل�شاريف الإدارية من )7.2( مليون دينار يف عام 2010 
2011 اأي بزيادة مقدارها )3.2( مليون دينار وهي ناجتة ب�شكل رئي�شي عن غرامات �شريبة املبيعات 

وزيادة تكاليف املوظفني ونفقات احلماية واحلرا�شة.
وارتفعت الفوائد البنكية على الت�شهيالت املمنوحة لل�شركة من )21.2( مليون دينار اإلى )44.5( مليون 
دينار اأي بزيادة مقدارها )23.3( مليون دينار نتيجة ارتفاع حجم الت�شهيالت الئتمانية امل�شتغلة ب�شبب 
املدينة  الذمم  قيمة  وارتفاع  العاملية  بالأ�شعار  وامل�شتقات  اخلام  الزيت  م�شرتيات  متويل  اأعباء  ارتفاع 

وح�شاب وزارة املالية املدين خالل العام .

قائمة املركز املايل املوحد:
يتبني من مقارنة اأرقام املركز املايل لعام 2011 مع عام 2010 اأن جمموع املركز املايل ارتفع  من )795( 

مليون دينار اإلى )1.287( مليار دينار اأي بارتفاع مقداره )492( مليون دينار.

وفيما يلي حتليل خمت�شر لبنود املوجودات واملطلوبات يف 2011/12/31 مقارنة مع عام 2010:

<  املوجودات واملطلوبات املتداولة:
ارتفع بند املدينني والأر�شدة املدينة الأخرى من )347( مليون دينار يف عام 2010 اإلى )788( مليون 
دينار يف عام 2011 اأي بارتفاع مقداره )441( مليون دينار وذلك ب�شكل رئي�شي نتيجة ارتفاع مديونية 
وزارة املالية والدوائر احلكومية املختلفة لت�شل الى )141( مليون دينار وارتفاع مديونية �شركة توليد 
الكهرباء املركزية لت�شل الى )455( مليون دينار بزيادة مقدارها )300( مليون دينار عن عام 2010 
ب�شبب   2011 عام  الوقود خالل  وزيت  الديزل  على  للعمل  الكهرباء  توليد  نتيجة حتول حمطات  وذلك 
اإلى  الغاز امل�شري. كما ارتفعت قيمة املخزون من )356( مليون دينار  انخفا�س الكميات املوردة من 
من  املخزون  وكميات  قيمة  لرتفاع  نتيجة  دينار  مليون   )33( مقداره  بارتفاع  اأي  دينار  مليون   )389(
النفط اخلام وامل�شتقات النفطية الخرى ، كما بلغت املوجودات ال�شريبية املوؤجلة )14.5( مليون دينار 

مقارنة مع )6.5( مليون دينار لعام 2010.
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يقابل هذا الرتفاع يف املوجودات املتداولة ارتفاع يف الت�شهيالت البنكية حيث ارتفعت من )427( مليون 
اأي بارتفاع مقداره )187( مليون دينار،  اإلى )614( مليون دينار يف عام 2011،  دينار يف عام 2010 
اإلى )501(  الدائنني والتي ارتفعت من )265( مليون دينار يف عام 2010  اأر�شدة  اإلى ارتفاع  اإ�شافة 

مليون دينار يف عام 2011 ، اأي باأرتفاع مقداره )236( مليون دينار . 

<  املوجودات الثابتة:
ارتفعت القيمة الدفرتية للموجودات الثابتة من )315( مليون دينار يف عام 2010 اإلى )331( مليون 
دينار يف عام 2011، اأي بزيادة مقدارها )16( مليون دينار، بينما ارتفع ال�شتهالك املرتاكم للموجودات 
الثابتة من )248( مليون دينار اإلى )254( مليون دينار، اأي بزيادة مقدارها )6( مليون دينار. وبذلك 
فان �شايف القيمة الدفرتية للموجودات ارتفعت من )71( مليون دينار يف عام 2010 اإلى )78( مليون 
دينار يف عام 2011 اأي بارتفاع مقداره )7( مليون دينار ب�شبب تنفيذ خزانات الغاز امل�شال والبنزين 

ووقود الطائرات .

<  حقوق امل�ساهمني:
ارتفع ر�شيد الحتياطي الإجباري من )19.5( مليون دينار يف عام 2010 اإلى )22( مليون دينار يف عام 
2011 اأي بارتفاع مقداره )2.5( مليون دينار ب�شبب اقتطاع )10%( من الأرباح ال�شافية مت اقتطاعها 

مبوجب قانون ال�شركات رقم  )22( لعام 1997 وتعديالته. 
كما انخف�س �شايف التغري املرتاكم يف القيمة العادلة من )4.8( مليون دينار يف عام 2010 اإلى )4.3( 
اأ�شعار  اأي بانخفا�س مقداره )0.5( مليون دينار، وذلك نتيجة انخفا�س  مليون دينار يف عام 2011، 
الأ�شهم التي متلكها ال�شركة وخ�شوعها للمعيار )39( من معايري املحا�شبة الدولية ، علمًا بان التكلفة 
الأ�شلية لهذه الأ�شهم تبلغ )338047( دينار فقط . كما بلغت الرباح املدورة مبلغ )28( مليون دينار،  
وبالنتيجة فان جمموع حقوق امل�شاهمني قد ارتفع من )74.9( مليون دينار يف عام 2010 اإلى )86.6( 

مليون دينار يف عام 2011 اأي بارتفاع مقداره )11.7( مليون دينار.

اثر هذه التغريات على الو�سع النقدي:
نتيجة للتغريات الواردة اأعاله فقد ارتفع النقد يف ال�شندوق مببلغ )3( مليون دينار، حيث بلغ )11.8( 
مليون دينار يف نهاية عام 2011 مقارنة مببلغ )8.8( مليون دينار يف نهاية عام 2010 ويعود ال�شبب 
الرئي�شي يف ارتفاع النقد يف ال�شندوق لدى ال�شركة الى ارتفاع الت�شهيالت الئتمانية امل�شتغلة مبقدار 
والدوائر  واملوؤ�ش�شات  املالية  وزارة  مديونية  ارتفاع  نتيجة  رئي�شي  ب�شكل  وذل��ك  دينار  مليون   )186(
احلكومية املختلفة ومديونية عمالء املحروقات و�شركات الكهرباء والنقل مبقدار )391( مليون دينار 
بال�شافة الى ارتفاع الدائنون وار�شدة دائنة اخرى مبقدار  )237( مليون دينار مقابل ارتفاع املخزون 

مبقدار )33( مليون دينار.

ادارة املخاطر:
ال�شركة  ادارة  وتتولى  ا�شرتاتيجية حمددة  ال�شركة �شيا�شات مالية لدارة املخاطر املختلفة �شمن  تتبع 
رقابة و�شبط املخاطر واجراء التوزيع ال�شرتاتيجي الأمثل لكل من املوجودات املالية واملطلوبات املالية ، 
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وت�شمل املخاطر اأ�شعار الفائدة ، ال�شوق ، الئتمان والعمالت الأجنبية .

<  ادارة خماطر راأ�س املال:
تقوم ال�شركة بادارة راأ�شمالها للتاأكد من قدرتها على ال�شتمرار وتعظيم العائد ل�شحاب امل�شالح 

من خالل حتقيق التوازن المثل بني حقوق امللكية والدين .

<  خماطر ال�صيولة:
تقوم ال�شركة بادارة خماطر ال�شيولة عن طريق احلفاظ على احتياطات كافية والرقابة امل�شتمرة 

للتدفقات النقدية الفعلية واملتنباأة وموائمة ا�شتحقاقات املوجودات املالية مع املطلوبات املالية .

<  خماطر الئتمان:
تتكون موجودات ال�شركة املالية ب�شكل اأ�شا�شي من “املدينون واأر�شدة مدينة اأخرى” ، واملوجودات 
اأن املدينون منت�شرون  ب�شكل  املالية املتوفرة للبيع والنقد ل متثل تركز هام ملخاطر الئتمان كما 
وا�شع بني ت�شنيفات العمالء ومناطقهم اجلغرافية كما يتم املحافظة على رقابة ائتمانية �شارمة 

بحيث يتم مراقبة حدود الئتمان لكل عميل على حدى ب�شكل م�شتمر .
ان جميع ا�شتثمارات ال�شركة يف الأ�شهم م�شنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع .

<  خماطر ال�صوق:
كالتغري  ال�شوق  اأ�شعار  يف  التغري  عن  الناجتة  بالقيمة  اخل�شائر  عن  عبارة  هي  ال�شوقية  املخاطر 
العادلة  القيمة  تغري  وبالتايل  امللكية  اأدوات  اأ�شعار   ، الأجنبي  ال�شرف  اأ�شعار   ، الفوائد  اأ�شعار  يف 

للتدفقات النقدية لالأدوات املالية داخل وخارج قائمة املركز املايل .

<  خماطر العمالت:
ان العمليات الرئي�شية لل�شركة هي بالدينار الأردين والدولر الأمريكي وكون الدينار الأردين )العملة 
الرئي�شية لل�شركة ( مرتبط بالدولر المريكي ، فان ادارة ال�شركة تعتقد بان خطر العملة الأجنبية 

غري مادي  .

<  خماطر �صعر الفائدة:
تقوم ال�شركة بادارة تعر�شها ملخاطر �شعر الفائدة ب�شكل م�شتمر ، ويتم تقييم اخليارات املختلفة 

مثل اعادة وجتديد املراكز احلالية والتمويل البديل .
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اال�سترياد:
اأ. الزيت اخلام:

بلغت كميات الزيت اخلام املوردة لل�شركة خالل عام 2011 ما جمموعه )3.189.704( طن مقابل 
)3.482.526( طن عام 2010، اأي بانخفا�س مقداره )292.822( طن وبن�شبة )%8.4 (.

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

يوؤدي الى حتقيق اأعلى وفورات ممكنة لل�شركة وعلى م�شتوى القت�شاد الوطني. 
بلغت كميات امل�شتقات النفطية امل�شتوردة خالل عام 2011 ما جمموعه )2.833.441( طنًا مقابل 
)1.737.493( طنًا مت ا�شتريادها عام 2010 وذلك بزيادة مقدارها )1.095.948( طنًا وبن�شبة 

.)%63(

ويبني اجلدول التايل كميات امل�شتقات النفطية امل�شتوردة عام 2011 مقارنة بعامي 2009- 2010:

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

2010/2011
% 200920102011

23573822263429106830.73غاز م�شال

438821670446132513897.65ديزل

307303674872119.61-زيت وقود

2307783999354102222.57بنزين

-1037105983121.53الأفكاز

MTBE1686871361161313103.53-

1.075.0611.737.493283344163.08املجموع

ج. زيوت االأ�سا�س:
بلغت كميات زيوت الأ�شا�س التي ا�شتوردتها ال�شركة خالل عام 2011 ما جمموعه  )13.136( طن 

مقارنه مع )13.093( طنًا عام 2010، اأي بزيادة مقدارها )43( طنًا وبن�شبة )33ر%0(.

اإجنازات ون�ساطات ال�سركة
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االإنتاج والتكرير: 
اأ. امل�ستقات النفطية املختلفة:

وفقًا  الإنتاج  عملية  ال�شركة  وا�شلت 
ل�شيا�شتها الإنتاجية التي �شارت عليها 
تهدف  وال��ت��ي  ال�شابقة  ال�شنوات  يف 
اإل����ى حت��ق��ي��ق ال���ت���وازن الق��ت�����ش��ادي 
الزيت  تكرير  عمليات  ب��ني  الأم��ث��ل 
امل�شتقات  ا�شترياد  وعمليات  اخل��ام 
تغطية  م���ن  ال��ن��ف��ط��ي��ة مب���ا مي��ك��ن��ه��ا 
هذه  م��ن  اململكة  اح��ت��ي��اج��ات  جميع 
اقت�شادية  ك��ف��اءة  باأعلى  امل�شتقات 
اإنتاج ال�شركة خالل  ممكنة، وقد بلغ 
النفطية  امل�شتقات  م��ن   2011 ع��ام 
املختلفة )3.158.174( طنًا مقابل 
اإنتاجها  مت  ط��ن��ًا   )3.349.763(
مقداره  بانخفا�س   2010 عام  خالل 
)191.589( طنًا وبن�شبة )%5.7(.

ويبني اجلدول والر�شم البياين التايل تطور اإنتاج ال�شركة من امل�شتقات النفطية خالل الأعوام 2008-
2011 بالطن املرتي مقارنة ب�شنة الأ�شا�س 1961:

19612008200920102011املادة
ن�سبة الزيادة اأو النق�س

)%( 2010/2011

-61512015510648984903836041.5غاز م�شال

-371797404887566267028996808743.1بنزين

-2986563082123426413292323.9-وقود الطائرات

-3962010465780989846465735232.2كاز

4120912362061172852903404103000914ديزل

-506051002416919494108039486819719.6زيت وقود

-1189716775019326815087610656429.4اأ�شفلت

-2342-675--نفط ابي�س

-7ر5%181.1253.670.3283.538.6053.349.7633.158.174املجموع
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تطور انتاج الشركة من املشتقات النفطية ) باأللف طن (

مصنع الزيوت املعدنية بالشركة

ب- الزيوت املعدنية االأردنية )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  الأردنية  القيا�شية  املوا�شفات  اإلى  املعدنية  الزيوت  موا�شفات  وت�شتند 
 SAE،( وموا�شفات جمعية مهند�شي ال�شيارات )API، American  Petroleum Institute( الأمريكي
Society of Automative Engineers( واملوا�شفات الأوروبية واملوا�شفات اخلا�شة مب�شنعي الآليات 

وموا�شفات اجلي�س الأمريكي )Mil،Standards( وتخ�شع هذه الزيوت اإلى مراقبة اجلودة امل�شددة 
يف خمتربات حديثة ومتخ�ش�شة.
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 ISO العاملية  اجل��ودة  اإدارة  لنظام  املطابقة  �شهادة  على  باملحافظة  جوبرتول  زي��وت  وا�شتمرت 
2000/9001 ويتم التدقيق على النظام ب�شكل دوري من قبل هيئة Lloyds Register وهي ال�شركة 

املانحة لل�شهادة. 
وياأتي هذا الجناز عقب قيام جوبرتول بتطبيق معايري اجلودة العاملية مما يعك�س امل�شتوى الرفيع 
اأو الت�شويق ، كما ح�شلت جوبرتول  اأو التغليف  الذي و�شلت اليه جوبرتول �شواء يف جمال النتاج 
على امل�شتوى الول يف برنامج تطابق النتائج املخربية الذي نظمته �شركة �شل العاملية ، وعلى م�شتوى 
وكذلك ح�شولها  العاملية  املختربات  الداء بني  كفاءة  الهولندي لختبار   )IIS( برنامج متميز يف 
زيوتها  ل�شتعمال   )General Electric Company( العاملية   الكرتيك  جرنال  �شركة  موافقة  على 
بال�شافة   . العقبة  �شكة حديد  لدى  حاليًا  ا�شتخدامها  ويتم  ت�شنعها  التي  القاطرات احلديثة  يف 
اآيلة �شنتاتيك عيار )10�س/40( حل�شولها على �شهادة من �شركة مر�شيد�س بنز ل�شتعمال زيت 
الأردنيه ل�شناعة  ال�شركه  وزيت �شوبر ديزل )16( عيار )15���س/40( يف حمركاتها ومت ت�شجيل 
 )3( براأ�شمال  الأردنية  البرتول  م�شفاة  ل�شركة  بالكامل  مملوكه  تابعه  ك�شركه  املعدنيه  الزيوت 

مليون دينار مدفوع )50%( بتاريخ 2008/5/28 ومل متار�س ن�شاطاتها بهذه ال�شفه بعد .
وبلغت الكميات املنتجة عام 2011 يف م�شنع مزج وتعليب الزيوت املعدنية )14.035( طنًا مقابل 

)15.308( طنًا عام 2010 بنق�س مقداره )1.273( طنًا وبن�شبة )%8.3( .
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�س19772008200920102011ال�شنة
2010/2011

-8.3%119114055170461530814035 الإنتاج

تطور إنتاج الزيوت املعدنية بالطن للسنوات األربع األخيرة مقارنة بسنة 1977.
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ج . اإ�سطوانات الغاز:
مت خالل عام 2011 �شيانة واإ�شالح )82.061( ا�شطوانة مقابل )75.330( ا�شطوانة لعام 2010. 
وبلغ عدد ال�شطوانات التي مت ا�شتبدال �شماماتها خالل عام 2011  )101563( ا�شطوانة مقابل 
)86988( ا�شطوانة عام 2010 . كما مت �شطب )66707( ا�شطوانة �شعة )12.5( كغم يف عام 2011 
الفح�س  اجتيازها  لعدم  نتيجة  ال�شطوانات  ويتم �شطب  ا�شطوانة عام 2010  مقابل )217285( 
الفني يف حمطات التعبئة وذلك حفاظًا على ال�شالمة العامة وتنفيذًا لقرار اتخذته جلنة من وزارة 
ل�شحب  لل�شركة  بال�شافة  واملقايي�س  املوا�شفات  وموؤ�ش�شة  املدين  والدفاع  املعدنية  والرثوة  الطاقة 
ال�شطوانات التي ترى الجهزة الفنية عدم �شالحيتها واإحالل ا�شطوانات اخرى جديدة بدًل منها .
ل�شركة  بالكامل  مملوكة  تابعة  ك�شركة  امل�شال  الغاز  وتعبئة  ل�شناعة  الردنية  ال�شركة  ت�شجيل  ومت 
ومل   2008/5/28 بتاريخ   )%50( مدفوع  دينار  مليون   )4( براأ�شمال  الردنية  البرتول  م�شفاة 

متار�س ن�شاطاتها بهذه ال�شفة بعد .

د . تعبئة براميل االإ�سفلت:
 بلغ جمموع الرباميل التي متت تعبئتها خالل عام 2011 بالإ�شفلت )915( برميل مقابل )1009( برميل 
 )920( جمموعة  ما   2011 عام  خالل  الإ�شفلت  براميل  من  ال�شركة  مبيعات  وبلغت   2010 عام  خالل 

برميل . 

3- املبيعات:
اأ. امل�ستقات النفطية:

مقابل  طنًا    )6.076.075( املختلفة  النفطية  امل�شتقات  من   2011 عام  ال�شركة  مبيعات  بلغت 
)4.874.155( طنًا عام 2010، بارتفاع مقداره )1.201.920( طنًا وبن�شبة )%24.7( .

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

ن�شبة الزيادة او  النق�س
2010/2011

 %  
2011 2010 2009 2008 1961 املادة

21.2 377985 311977 338553 321272 673 غاز م�شال
1.7 1083154 1065405 1022515 861177 39301 بنزين

1 353780 350577 318437 297681 - وقود الطائرات
8.4 75166 69355 110654 99633 50824 كاز

55.9 2406709 1543479 1613536 1508376 98428 ديزل
20.9 1669826 1380905 823043 1096251 36179 زيت وقود

28.2- 108738 151541 193785 167395 11101 ا�شفلت
21.7 717 916 1190 641 - نفط ابي�س
24.7 6.076.075 4.874.155 4.421.713 4.352.426 236.506 املجموع

مالحظة: ي�شاف الى ارقام املبيعات اأعاله الكميات التي ا�شتهلكت يف وحدات توليد البخار والإنتاج يف امل�شفاة خالل عام                                                        
2011 والتي بلغت )190.162( طنًا من زيت الوقود وغاز الوقود والنفثا.
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ب. مبيعات الزيوت املعدنية )جوبرتول(:
التجارية  العالمة  )ذات  املختلفة  املعدنية  الزيوت  من   2011 عام  خالل  ال�شركة  مبيعات  بلغت 
جوبرتول( ) 14.869( طنًا مقابل )15.628( طنًا عام 2010 بنق�س مقداره )759( طنًا وبن�شبة 
نق�س مقدارها )4.85%( . وقد مت بيع هذه الزيوت �شمن عبوات ذات �شعات ترتاوح ما بني )1/4( 

لرت الى )209( لرت، كما مت بيع الزيوت املعدنية ب�شكل �شائب الى بع�س ال�شركات واملوؤ�ش�شات.
ويبني اجلدول والر�شم البياين التايل تطور مبيعات الزيوت املعدنية بالطن لل�شنوات الأربع الأخرية 

مقارنة ب�شنة )1977( وهي �شنة املبا�شرة باإنتاج وبيع الزيوت املعدنية يف ال�شركة:

ن�سبة الزيادة اأو النق�س
2010/2011

2011 2010 2009 2008 1977 ال�سنة

%4.85- 14869 15628 17332 13974 535  املبيعات

تطور مبيعات الشركة من املشتقات النفطية
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ج. مبيعات اإ�سطوانات الغاز:
بلغ عدد اإ�شطوانات الغاز املُ�شال الفارغة �شعة )12.5( كغم املباعة خالل عام 2011 ما جمموعه 
)180.334( ا�شطوانه مقابل )102.153( اإ�شطوانة عام 2010 بزيادة مقدارها    )78.181( 
اإ�شطوانة وبن�شبة ) 76.53%( . كما مت بيع )110( اإ�شطوانة �شعة )50( كغم مقابل )82( اإ�شطوانة 

يف عام 2010.
جمموعه  ما   2011 عام  خالل  اململكة  يف  املتداولة  كغم   )12.5( �شعة  الإ�شطوانات  عدد  بلغ  كما 

)4.7( مليون ا�شطوانة. 

تطور مبيعات الزيوت املعدنية
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4- زبائن ال�سركة: 

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

املركزية و�شركة م�شانع ال�شمنت الردنية و�شركة البوتا�س و�شركة الفو�شفات.

ب- زيوت جوبرتول: 
من  ابرز زبائن ال�شركة يف �شراء وا�شتعمال زيوت جوبرتول القوات امل�شلحة الأردنية، �شالح اجلو 
امللكي الردين ، �شركة البوتا�س العربية، �شركة مناجم الفو�شفات الأردنية، �شركة كوميدات، �شركة 
مناجم لتطوير التعدين ، امللكية الردنية ، �شركة حديد الردن ، مديرية الدفاع املدين ، اأمانة عمان 
الكربى ، موؤ�ش�شة �شكة حديد العقبة، �شلطة املياه، وزارة الأ�شغال العامة وموؤ�ش�شة املوانئ وغريهم .

5- توزيع املحروقات:
بامل�شتقات  اململكة  اأنحاء  املنت�شرة يف جميع  املحروقات  توزيع  كافة حمطات  بتزويد  ال�شركة  تقوم 

النفطية املختلفة كما تقوم بتزويد املوؤ�ش�شات وال�شركات وامل�شانع باحتياجاتها من هذه املواد.

بعض من منتجات الشركة من الزيوت املعدنية
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اأ. تخزين املواد البرتولية: 
بلغت �شعة التخزين يف اململكة )1.624.414( طنًا موزعة على النحو التايل:

)�شعة التخزين )طن املوقع

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

28000 خزانات م�شتودعات العقبة  / امل�شروع القدمي

183700 خزانات م�شتودعات العقبة / امل�شروع اجلديد

135826 خزانات حمطات توزيع املحروقات

402350 خزانات ال�شركات الكربى

13784 خزانات حمطات املطارات

1.624.414  املجموع

ب. حمطات توزيع املحروقات:
بلغ عدد حمطات توزيع املحروقات يف نهاية عام 2011 باململكة ) 457( حمطة �شعتها التخزينية 
)135.826( طنًا من خمتلف اأنواع املحروقات منها )19( حمطة خا�شة تابعة ملوؤ�ش�شات و�شركات 

�شعتها التخزينيه )1148( طنًا.  
بلغ عدد املحطات اجلديدة التي مت ت�شغيلها خالل عام 2011 )18( حمطة يف مناطق خمتلفة من 
اململكة  اما املحطات املتوقع ت�شغيلها خالل عام 2012 والتي مت منحها املوافقات الالزمة خالل عام 

)2011( فتبلغ ) 9 ( حمطات .
كما بلغ عدد مراكز توزيع الغاز باململكة )915( مركزًا يف عام 2011 ا�شافة الى )5( �شركات توزيع 

مركزي .
ويبني اجلدول التايل عدد املحطات وعدد مراكز توزيع الغاز يف كل حمافظة من حمافظات اململكة:

عدد مراكز توزيع الغاز / عام 2011عدد املحطات / عام 2011املحافظة
173246العا�شمة
4991الزرقاء
3751البلقاء
1434مادبا
69217اربد

2983املفرق
1144جر�س
1134عجلون
2068الكرك
1520معان

1119الطفيلة
188العقبة

457915املجموع
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ج. تعبئة الغاز املُ�سال:
بلغ عدد ا�شطوانات الغاز امل�شال �شعة )12.5( كغم التي متت تعبئتها خالل عام 2011 يف حمطات 
تعبئة الغاز الثالث )الزرقاء، عمان، اربد( )28( مليون ا�شطوانة مقارنة مع )23( مليون ا�شطوانة 
يف عام 2010، بزيادة مقدارها )5( مليون ا�شطوانة وبن�شبة )22.3%(، كما بلغ عدد ال�شطوانات 
�شعة )50( كغم التي متت تعبئتها خالل عام 2011 يف هذه املحطات )28359( ا�شطوانة مقارنة 
مع )34237( ا�شطوانة متت تعبئتها عام 2010 وذلك بانخفا�س مقداره )5878( ا�شطوانة وبن�شبة 

.)%17(
وقد بلغ معدل التعبئة اليومي لال�شطوانات خالل عام 2011 يف حمطات التعبئة الثالث لال�شطوانات 
�شعة )12.5( كغم )77344( ا�شطوانة حم�شوبة على اأ�شا�س عدد �شاعات العمل الفعلي وبلغ معدل 

التعبئة اليومي لال�شطوانات �شعة )50( كغم )78( ا�شطوانة.

تعبئة الغاز امُلسال

د – حمطات املطارات:
متتلك ال�شركة ثالث حمطات لتزويد الطائرات بالوقود، الأولى يف مطار امللكة علياء الدويل، والثانية 
يف مطار عمان املدين، والثالثة يف مطار امللك ح�شني الدويل بالعقبة، وقد قامت ال�شركة خالل عام 
2011 بتزويد )25874( رحلة طريان بالوقود بلغت كمياتها حوايل )423.139( مليون لرت مقابل 
)425.095( مليون لرت عام 2010 وبنق�س مقداره )1.956( مليون لرت، كما بلغت عدد رحالت 
الطريان التي مت تزويدها مبادة الأفكاز )7301( رحلة طريان . وبلغت كميات الأفكاز امل�شتوردة من 
اخلارج عام 2011 والتي قامت حمطة مطار عمان املدين بتزويد الطائرات بها )1.150.280( 

لرت مقابل )1.453.742( لرت عام 2010 وبانخفا�س مقداره )303.462( لرتًا.

ه. م�ستودعات ال�سركة يف العقبة: 
اأواًل: موقع حرم موؤ�س�سة املوانئ )امل�سروع القدمي(:

مت  التي  الكميات  بلغت  وقد  طن،   )28000( امل�شتودعات  لهذه  الإجمالية  التخزينينة  ال�شعة  تبلغ 
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 )24039( املعدنية  والزيوت  النفطية  امل�شتقات  من  امل�شتودعات  يف   2011 عام  خالل  ا�شتالمها 
طنًا مقابل )22534( طنًا يف عام 2010، اأي بزيادة مقدارها )1505( طنًا وبن�شبة )6.6%(  يف 
حني بلغت الكميات املباعة خالل عام 2011 من خمزون هذه امل�شتودعات )25854( طنًا مقابل 

)16467( طنًا مت بيعها يف عام 2010 اأي بزيادة مقدارها )9387( طنًا وبن�شبة )%57( .

ثانياً: موقع املنطقة ال�سناعية )امل�سروع اجلديد(:  
تبلغ ال�شعة التخزينية الإجمالية لهذه امل�شتودعات من النفط اخلام وامل�شتقات النفطية )183700( 
 )4.896.513(  2011 عام  خالل  امل�شتودعات  يف  ا�شتالمها  مت  التي  الكميات  بلغت  وقد  طن، 
طنًا مقابل )4.317.528( طنًا مت ا�شتالمها عام 2010، اأي بزيادة مقدارها )578.985( طنًا 
وبن�شبة )13.4%( . يف حني بلغت الكميات املباعة خالل عام 2011 من خمزون هذه امل�شتودعات 
مقدارها  بزيادة  اأي   2010 عام  يف  بيعها  مت  طنًا   )4.198.179( مقابل  طنًا   )4.767.139(

)568960( طنًا وبن�شبة )%13.5( .

6- نقل امل�ستقات النفطية: 
متتلك ال�شركة اأ�شطوًل لنقل امل�شتقات النفطية والغاز امل�شال مكونًا من )54( �شيارة �شهريج و)182( 

قاطرة و)266( اأن�شاف مقطورات .
وبلغت كميات املحروقات التي قام اأ�شطول ال�شركة بنقلها خالل عام 2011 ما جمموعه )1.118( 

مليون طن مقارنه مع )1.189( مليون طن عام 2010.
وبلغ عدد الرحالت التي قام بها الأ�شطول لنقل هذه الكميات )58.254( رحلة قطع خاللها )7.1( 

مليون كيلو مرتمقابل )60.604( رحلة عام 2010 قطع خاللها )7.7( مليون   كيلومرت. 
اأ�شطول النقل بال�شركة من خالل التعاقد مع ناقلني حمليني حيث بلغت  وقد مت خالل 2011 تعزيز 
كميات امل�شتقات النفطية )ديزل، بنزين ، كاز ، اأفتور، غاز م�شال( التي مت نقلها بوا�شطتهم )3.007( 

مليون طن مقابل )2.1( مليون طن مت نقلها من قبل املتعهدين يف العام 2010 .

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

طرحها )168( عطاء خالل عام 2011 على النحو التايل:-

اأ�شا�س �شاغطات وم�شخات واأجهزة خمربية وقطع  )111( عطاء توريد م�شتقات نفطية وزيوت   <
غيار خمتلفة .

> )24( عطاء نقل م�شتقات نفطية خمتلفة .
> )27( عطاء اأ�شغال .

> )6( عطاءات بيع خردة خمتلفة و�شمامات ا�شطوانات .
كما بلغت اأوامر ال�شراء )املحلية واخلارجية( ال�شادرة )1925( اأمر �شراء خالل عام 2011.
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8- املوردون الرئي�سيون: 
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:-

مفاعالت ومبادالت حراريةقطع غيار �سياراتمواد كيماوية خمتلفةحم�سنات زيوتزيوت ا�سا�سم�ستقات نفطينفط خام

�شركة لوبريف ارامكو �شركة ارامكو ال�شعودية�شركة ارامكو ال�شعودية
�شركة Innospec �شركة لوبريزل والماراتيهال�شعوديه

ATB، Italy�شركة ني�شان ديزل اليابانيهالجنليزية

TOTAL�شركة �شومو العراقية
الفرن�شية

Shell
KOCH،Italy�شركة رينو الفرن�شية�شركة Nalcoالماراتيه�شركة �شلفوكيم الهولنديةالربيطانية

TOTAL�شركة نفتومار اليونانية
UTON �شركة ديزل تكنيك الماراتية�شركة UOP الجنليزية�شركة �شيفرون الفرن�شيةالفرن�شية

الرومانية

 I.P.G جمموعة
الكويتية

EXXON MOBIL
�شركة�شركة اأفتون الإجنليزيةالمريكية

BORSIAيونايتد ديزل الإماراتيةGe Betz اليطالية
الملانية

�شركة Chimic�شركة �شابك ال�شعودية
الإيطالية

�شركة 
Godrej الهنديةBukke Have الدمناركية

Gulf InterstateChematic شركة�
�شركة او�شاكا اليابانيةالإيطالية

Sonatrach
AFTONHTPاجلزائرية

الملانية

B.B.ENERGYDOW
CHEMICAL

�شركة �شكانيا
ال�شويدية

Trafigura
الماراتية

SUD
CHEMIE

ACERBI شركة�
اليطالية

SHELLJOHNSON
MATTHEY

METRA
ال�شوي�شرية

Litasco
Socar

Tnomassen
الهولندية

9- امل�ساهمون:-
بلغ عدد امل�شاهمني يف 2011/12/31 ما جمموعه )32397( م�شاهمًا.

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

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

2827287.325.033.96578.2اأردنيون
29138.92.973.4399.3عرب

12123.83.992.59612.5اأجانب
3239710032.000.000100املجموع
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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�شبة املئوية لالأ�شهم %عدد الأ�شهمعدد امل�شاهمنيالفئة

3224918.694.05358.4الأفراد
16.525.00020.4املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الجتماعي

32.205.0616.9البنوك
221.720.2655.3�شناديق الدخار

642.269.5687.1�شركات خدمات و�شناعة
33215.4450.7املوؤ�ش�شات العامة الأخرى 

760.9730.2�شركات التاأمني
184.5400.3وزارة املالية /املوؤ�ش�شة الأردنية لال�شتثمار �شابقًا

17225.0950.7فئات اأخرى
3239732.000.000100املجموع 
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امل�شاهمون الذين ميلكون اكرث من )5%( من اأ�شهم ال�شركة للعامني 2010 و 2011

ا�شم امل�شاهم
الن�شبة املئوية لعدد الأ�شهمعدد الأ�شهم

%
2010201120102011

6.525.0006.525.00020.420.4املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الجتماعي
2.000.0002.000.0006.36.3البنك ال�شالمي للتنمية/ جده

8.525.0008.525.00026.726.7املجموع

تداول اأ�سهم ال�سركة يف بور�سة عمان:

بلغ عدد الأ�شهم املتداولة خالل عام 2011 يف بور�شة عمان )16.7( مليون �شهم قيمتها )87.5( مليون 
دينارًا، وقد نفذت من خالل عقود حتويل بلغ عددها )32.077( عقدًا، وكان معدل �شعر ال�شهم الواحد 

5/23 دينار.

ويبني اجلدول التايل حركة اأ�شهم ال�شركة يف بور�شة عمان من �شنة 2008 لغاية �شنة 2011:

ال�سنة  
2008200920102011                        البيان

150.746.25346.124.1427.391.41216.721.965عدد الأ�شهم املتداولة

2.073.544.415345.000.00046.994.75987.500.000حجم التداول )بالدينار(

180.65680.08519.03732.077عدد العقود املنفذة

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

219.520.000217.600.000167.680.000188.480.000

6/866/8005/245.890�شعر الإغالق )بالدينار(

13/7557/4796/365.230معدل �شعر ال�شهم )بالدينار(

471.082144.13823.152.256معدل 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 
:2011

�شريحة الأ�شهم
الأ�شهمامل�شاهمون

% الن�شبة املئويةالعدد % الن�شبة املئويةالعدد

100-11508346.0694.9832.1

500-1011175436.33.120.5549.8

1000-50127068.42.140.1176.7

5000-100123017.15.026.79815.7

10000-50012980.92.186.7876.8

20000000 -10001  2550.818.830.76158.9

3239710032.000.000100املجموع

لل�شنوات الربع الأخرية 2010-2007  اجلدول التايل يبني تطور ن�شبة الأرباح املوزعة على امل�شاهمني 
وتلك املقرتح توزيعها لعام 2011:

2011*2007200820092010ال�شنة 

1220253015الن�شبة املئوية  %

120200250300150ربح ال�شهم الواحد )فل�س(

*  مقرتح توزيعها لعام 2011 بالإ�شافة اإلى اأ�شهم جمانية بن�شبة 25% من راأ�س املال.

الربع  لل�شنوات  امل�شاهمني  حقوق  و�شايف  املوزعة  والأرب��اح  ال�شافية  الأرب��اح  التايل  اجلدول  يبني  كما 
الأخرية 2007-2010 وتلك املقرتح توزيعها لعام 2011 :

الأرباح ال�شافيةال�شنة
 الأرباح املوزعة

�شايف حقوق امل�شاهمنيجمموع الرباح املوزعة
ا�شهم جمانيةنقدية

200759498633840000-384000062073576

200899739386400000-640000065373696

2009108547688000000-800000069514241

2010129752499600000-960000074876510

201121853669*4800000*80000001280000086581400

*  مقرتح توزيعها لعام 2011
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الل عام 2011 
خ

جمل�س االإدارة واالإدارة التنفيذية لل�سركة واملبالغ التي تقا�سوها 
رية الذاتية لرئي�س واأع�ساء 

10- ال�س
جمل�س االإدارة 

اأ- رئي�س واأع�ساء 

رقم
ال�شم

تاريخ 
امليالد

ال�شهادة العلمية واجلامعة
�شنة التخرج

موجز اخلربة العملية
تاريخ الع�شوية 

جمل�س 
يف 

الإدارة

عدد الأ�شهم التي 
ميلكها الع�شو يف 

امل�شفاة

عدد الأ�شهم 
اململوكة من قبل 

اأقارب ع�شو املجل�س  
)الزوجة والأولد 

الق�شر(

العقود وامل�شاريع 
والرتباطات التي 

عقدتها ال�شركة مع 
جمل�س الإدارة 

رئي�س 
اأو اأع�شاء املجل�س

املكافاأة عن 
عام 2010

دينار

بدل تنقالت 
وع�شوية جلان 
عن عام 2011

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 الأمريكية
1958

− وزير ال�شناعة والتجارة �شابقًا.
− وزير الطاقة والرثوة املعدنية �شابقًا.

جمال�س ادارة العديد من       
− رئا�شة وع�شوية 

البنوك وال�شركات.
2007/4/30

1150
ل يوجد

ل يوجد
5000

15832

-2
املهند�س 

عمر اأ�شرف الكردي
جمل�س الدارة

نائب رئي�س 
1965

ماج�شتري هند�شة كهربائية  
جامعة جورجيا

الوليات املتحدة الأمريكية
1987

− وزير الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات �شابقًا.
جمال�س ادارة.

− ع�شوية 
2007/10/1

1000
ل يوجد

ل يوجد
-

11437

-3
حممود الذنيبات

حممد 
الدكتور 

1950

دكتوراه اإدارة
جامعة جنوب كاليفورنيا

الوليات املتحدة المريكية
1982

− وزير دولة للتنمية الدارية �شابقًا.
− وزير التنمية الدارية ووزيرًا للثقافة �شابقًا.
− وزير التنمية الدارية ووزير البيئة �شابقًا.

−  وزي��ر تطوير القطاع ال��ع��ام ووزي���ر ال�شوؤون 
الربملانية �شابقا.

جم��ال�����س ادارة ع����دة ���ش��رك��ات 
− ع�����ش��وي��ة 
وموؤ�ش�شات

2011/5/12
1000

ل يوجد
ل يوجد

-
11437

-4
الدكتور ه�شام �شالح غرايبة 

ممثل املوؤ�ش�شة العامة ال�شمان 
 (

الجتماعي (
1948

دكتوراه يف الإدارة املالية 
جامعة تك�شا�س

الوليات املتحدة الأمريكية
1979

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

جمل�س اإدارة الكهرباء الوطنية �شابقًا.
− رئي�س 

− عميد كلية طالل اأبو غزالة/اجلامعة الأملانية.
2011/8/1

ل يوجد
ل يوجد

ل يوجد
*5000 

*15832 

-5
 املهند�س عبد الرحيم فتحي 

البقاعي
1959

بكالوريو�س هند�شة مدنية
جامعة فريزنز

الوليات املتحدة المريكية
1983

جمل�س النواب الردين 
- ع�شو 

جمال�س ادارة
- ع�شوية 

2007/4/30
15700

ل يوجد
ل يوجد

5000
15832

6-
حممد ماجد عالن 

ال�شيد 
1953

بكالوريو�س ادارة اعمال
جامعة بريوت العربية

1986
- نائب مدير عام البنك ال�شالمي

  الردين.
2007/4/30

100
ل يوجد

ل يوجد
5000

15832

-7
املهند�س وائل اأكرم ال�شقا

ممثل �شندوق تقاعد نقابة 
 (

املهند�شني( 
1956

بكالوريو�س  هند�شة معمارية
اجلامعة الردنية

1980
− نقيب املهند�شني الردنيني �شابقًا

2007/4/30
1

ل يوجد
ل يوجد

 **5000
15832
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رقم
ال�شم

تاريخ 
امليالد

ال�شهادة العلمية واجلامعة
�شنة التخرج

موجز اخلربة العملية
تاريخ الع�شوية 

جمل�س 
يف 

الإدارة

عدد الأ�شهم التي 
ميلكها الع�شو يف 

امل�شفاة

عدد الأ�شهم 
اململوكة من قبل 

اأقارب ع�شو املجل�س  
)الزوجة والأولد 

الق�شر(

العقود وامل�شاريع 
والرتباطات التي 

عقدتها ال�شركة مع 
جمل�س الإدارة 

رئي�س 
اأو اأع�شاء املجل�س

املكافاأة عن 
عام 2010

دينار

بدل تنقالت 
وع�شوية جلان 
عن عام 2011

دينار

-8
حممد �شالح 

الدكتور جمال 
ممثل البنك ال�شالمي للتنمية 

( 
/جدة(

1947
دكتوراة اقت�شاد

جامعة كيل 
اململكة املتحدة

1979

− م���دي���ر ع����ام ال�����ش��رك��ة الردن����ي����ة ل�����ش��م��ان      
القرو�س �شابقًا

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

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

− ع�شو 

2007/6/1
ل يوجد

ل يوجد
ل يوجد

 ***
5000

***
15832 

-9
حممد عيد بندقجي

الأ�شتاذ 
1935

بكالوري�س قانون 
جامعة القاهرة 

1960

جمل�س الأعيان الأردين
− ع�شو 

− ا�شتاذ يف القانون 
− رئي�س جمعية التحكيم الردنية �شابقًا وع�شو 

جمل�س ادارة عدة �شركات وموؤ�ش�شات
2010/4/1

2500
ل يوجد

ل يوجد
5000

15832

-10
الدكتور نبيه  احمد �شالمة

1946
دكتوراة يف القت�شاد

 من القاهرة
2001

− مدير عام املوؤ�ش�شة الردنية لال�شتثمار �شابقًا.
جمل�س ادارة �شركة البوتا�س العربية 

− رئي�س 
�شابقًا

جمال�س ادارة ع��دد من 
− رئ��ا���ش��ة وع�شوية 

ال�����ش��رك��ات ال�����ش��ن��اع��ي��ة وامل��ال��ي��ة واخل��دم��ي��ة 
واملوؤ�ش�شات العامة.

2010/4/1
500

250
ل يوجد

5000
15832

   -11
حممد عدنان املا�شي

ال�شيد 
ممثل املوؤ�ش�شة العامة ال�شمان 

(
الجتماعي(

1971
ماج�شتري متويل 
اجلامعة الردنية

1992

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

− ال��ب��ن��ك امل��رك��زي الردين/دائ�������رة التدقيق 
الداخلي

− ديلويت اآند تو�س.
جمال�س اإدارة لبع�س ال�شركات.

− ع�شوية 

2011/2/7
ل يوجد

ل يوجد
ل يوجد

*5000 
*15832 

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
118157

 10000
ل يوجد

5000
15832

13
ال�سيد ب�سام ر�ساد �سنقرط

1954
بكالوريو�س اإدارة اأعمال

جامعة بريوت العربية
1978

- مدير عام �شركة 
جمل�س اإدارة عدة �شركات

- ع�شو 
2011/5/12

163044
ل يوجد

ل يوجد
-

11437

*        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 . 
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ني لل�سركة: 
ي واملدراء التنفيذي

رية الذاتية للرئي�س التنفيذ
ب- ال�س

رقم
ال�شم

 تاريخ
امليالد

ال�شهادة العلمية واجلامعة
 �شنة

التخرج
الوظيفة احلالية

 تاريخ التعيني يف
 �شركة م�شفاة

البرتول

 عدد الأ�شهم
 التي ميلكها
يف امل�شفاة

 عدد الأ�شهم اململوكة
          من قبل الأقرباء
 )الزوجة والأولد

الق�شر(

 العقود وامل�شاريع
 والرتباطات التي

 عقدتها ال�شركة مع
موظفي الإدارة العليا

-1
 املهند�س

عبد الكرمي ح�شني عالوين
1955

بكالوريو�س هند�شة كيماوية
I.I.T

جامعة .
الهند

1978
الرئي�س التنفيذي

1978/10/28
10000

ل يوجد
ل يوجد

2-
ين احمد �شو�س

املهند�س ها
1948

بكالوريو�س هند�شة ميكانيكية
جامعة برت�شالفا

�شلوفاكيا
1975

 املدير التنفيذي
للم�شفاة

2008/7/9
ل يوجد

ل يوجد
ل يوجد

-3
 املهند�س زيد الكايد

1957
  ماج�شتري هند�شة تكرير

وبرتوكيماوي
رومانيا

1981
 املدير التنفيذي

 للتوزيع
1981/9/5

ل يوجد
ل يوجد

ل يوجد

-4
هلل خ�شر

املهند�س عبدا
1952

 بكالوريو�س هند�شة ميكانيك
م�شر

1979
 املدير التنفيذي

  للنقل
1979/12/8

ل يوجد
ل يوجد

ل يوجد

-5
هلل 

ين جودت عبدا
ال�شيد ها

منكو *
1944

حما�شبة
بكالويو�س 

م�شر
1967

 املدير التنفيذي
لل�شوؤون املالية

2012/6/16
ل يوجد

ل يوجد
ل يوجد

ين منكو مدير تنيفذي لل�شوؤون املالية اعتبارًا من 2012/6/16 .
ني ال�شيد ها

مت تعي
    *
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يف  كما  ميثلوها  التي  واجل��ه��ات  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  ميلكها  التي  الأ�شهم  يبني  ال��ت��ايل  اجل���دول 
2011/12/31

الأ�شهم التي متلكها اجلهة التي ميثلهاالأ�شهم التي ميلكها الع�شوال�شم

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

1150-

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

1000
-

-1000الدكتور حممد حممود الذنيبات	−

-15700 املهند�س عبد الرحيم البقاعي

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

-2000000

-  ممثل �شندوق التقاعد لأع�شاء نقابة املهند�شني
1269419  املهند�س وائل اأكرم حممد ال�شقا

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

1002000

-2500 الأ�شتاذ حممد عيد بندقجي	−

-500 الدكتور نبيه احمد �شالمة	−

-163044ال�سيد ب�سام ر�ساد �سنقرط	−

-118157 املهند�س �شليمان عبد الرزاق الداود	−

 ممثال املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الجتماعي 	−

الدكتور ه�شام �شالح غرايبة *
ال�شيد حممد عدنان املا�شي

-6525000

* مت تعيني الدكتور ه�شام غرايبة ممثاًل للموؤ�ش�شة العامة لل�شمان الجتماعي بتاريخ 2011/8/1.
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11. ال�سوؤون االإدارية
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 2011 ما يلي:-
حتويل )413( موظفًا من موظفي العقود ال�شنوية وعمال املياومة يف ال�شركة الى عقود غري حمددة   -1

املدة ومنحهم جميع امتيازات املوظفني امل�شنفني .
تكرمي املوظفني املنتهية خدماتهم ممن عملوا يف ال�شركة ملدة تزيد عن )30( عامًا.  -2

زادت  اذا  اأ�شهر   )6( اجمايل  تعادل  مكافاأة  ب�شرف  العمل  اثناء  املتويف  املوظف  ذوي  م�شاعدة   -3
خدمته يف ال�شركة عن )15( عامًا.

رفع نفقات اجلنازة والعزاء لت�شبح )1500( دينار بدًل من )500( دينارًا التي تدفع لورثة املوظف   -4
الذي تنتهي خدماته ب�شبب الوفاة .

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 2011 �شمن فعاليات دائرة التدريب والتنظيم ومركز 
عبد املجيد �شومان للتدريب يف ال�شركة )137( ن�شاطًا ا�شتفاد منها )516( م�شاركًا وفيما يلي ملخ�شًا 

لأهم الفعاليات:

>  ايفاد 476 موظفًا حل�شور دورات تدريبية ) فنية ، ادارية ، مالية ( داخل الردن نفذت من خالل 
)108( برامج تدريبية .

>  اإيفاد )40( موظفًا حل�شور دورات وموؤمترات خمتلفة خارج الأردن نفذت من خالل )29( ن�شاطًا 
تدريبيًا.

>  تدريب )21( من املهند�شني اخلريجني املوفدين من وزارة الأ�شغال العامة ، نقابة املهند�شني وبرنامج 
ال�شركة لتدريب املهند�شني حديثي التخرج .

ا�شتكمال  لغايات  الطلبة  تدريب  برنامج  �شمن  الأردنية  والكليات  اجلامعات  مع  التعاون  ا�شتمرار   <
متطلبات التخرج حيث مت تدريب )71( طالبًا وطالبة خالل العام.

املهنية  وال�شالمة  العمليات  وتاأ�شي�س  ال�شيانة  جمالت  يف  خمتلفًا  تدريبيًا  برناجمًا   )22( عقد    <
منها  ا�شتفاد  لل�شركة  التابع  للتدريب  �شومان  املجيد  عبد  مركز  داخل  اجل��ودة  ادارة  يف  والتوعية 

)1104( موظفًا .
>  ا�شتمرار التعاون مع ال�شركة الوطنية للت�شغيل والتدريب حيث مت تدريب )33( متدربًا من طرفها يف 

ال�شركة خالل العام 2011 .
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القوى الب�سرية العاملة:-
  اأ - بلغ عدد العاملني يف ال�سركة بتاريخ 31 كانون االأول 2011 )3372( موظفاً موزعني على النحو التايل:

الن�شبة املئوية %العددنوع التعيني

252774.9امل�شنفون

77122.9العقود ال�شنوية

742.2العقود املوؤقته  3-6 �شهور

ب – يبني اجلدول التايل مقارنة اأعداد املوظفني والعاملني يف ال�سركة لعام 2010 - 2011:

20102011ال�شنة  / نوع التعيني

22212527امل�شنفون

1075771العقود ال�شنوية

21074عمال مياومة وعقود موؤقتة
35063372املجموع

ج –  يبني اجلدول والر�سم البياين التايل توزيع املوظفني والعاملني ح�سب فئاتهم كما يف 31 كانون االأول 2011:

عمال مياومة العقود ال�شنويةامل�شنفونالفئة
الن�شبة املئوية املجموعوعقود موؤقتة

ملجموع املوظفني %
270.8-234اخلا�شة
2567.6-2515الأولى
205961.1-1763296الثانية
49046674103030.5الثالثة

2527771743372100املجموع
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توزيع املوظفني املصنفني حسب مؤهالتهم العلمية

العلمية كما يف 31 كانون  التايل توزيع املوظفني والعاملني ح�سب موؤهالتهم  البياين  د- يبني اجلدول والر�سم 
االأول 2011:

العقود امل�شنفوناملوؤهالت العلمية
ال�شنوية

عمال املياومة 
املجموعوالعقود املوؤقتة 

الن�شبة املئوية ملجموع 
املوظفني

% 

1855.5-12164املهند�شون )من خمتلف التخ�ش�شات(

2016-16239اجلامعيون )من خمتلف التخ�ش�شات(

38711.5-30582الدبلوم املتو�شط 

56116.6-418143الثانوية العامة

36210.7-31547التلمذة املهنية 

902.7-846املراكز احلرفية

112239074158647اأقل من الثانوية العامة

2527771743372100املجموع
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12. ال�سالمة والبيئة:
حر�شت ال�شركة منذ تاأ�شي�شها على �شالمة موظفيها و من�شاآتها من منطلق �شعارها املتمثل باأن ) ال�شالمة 
اأن  التاأكيد على  « بني موظفيها من خالل  ال�شالمة  » ثقافة  اإلى تر�شيخ مفهوم  ال�شركة  اأوًل (، وت�شعى 
ال�شالمة هي م�شوؤولية اجلميع من اعلى م�شتوى اإداري وانتهاء باأ�شغر موظف فيها، و من خالل اإ�شراك 
الروؤ�شاء املبا�شرين يف اتخاذ القرارات وو�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 2011:

>  تقوم ال�شركة بالعمل على توفري ظروف العمل الآمنة ملوظفي امل�شفاة من خالل اإتباع اإجراءات العمل 
ال�شليمة املعتمدة يف ال�شناعات البرتوكيماوية يف العامل.

>  قامت ال�شركة ب�شرف معدات وقاية �شخ�شية ملوظفيها جمانا و بقيمة )137224( دينارا خالل عام 
.2011

>  ايالء مو�شوع �شالمة املعدات واملن�شاآت يف امل�شفاة اهتماما كبريا حيث ا�شتقدمت عدة جهات حملية 
معدات  على  دوري  وفح�س  تقييم  باأعمال  للقيام  امللكية  العلمية  اجلمعية  مثل  متخ�ش�شة  وعاملية 

امل�شفاة وخا�شة خزانات الغاز امل�شال.
موظفي  من  كبري  عدد  احلقت  حيث  والتدريب  العلمي  باجلانب  الهتمام  على  ال�شركة  حر�شت    <

ومهند�شي ال�شركة يف دورات علمية وتدريبية متخ�ش�شة حملية ودولية مبجال ال�شالمة والبيئة. 
>   مت عقد دورات تدريبية داخلية للموظفني العاملني يف امل�شفاة فيما يتعلق مبوا�شيع ال�شالمة لالرتقاء 
مب�شتواهم الفني والعلمي ولرفع م�شتوى ال�شالمة يف  ال�شركة ، حيث ح�شر )20( مدير دائرة ورئي�س 

أحد الشوارع داخل موقع املصفاة
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�شركة  بوا�شطة  الجنليزية   )IOSH(و  )NEBOSH( عقدتها   متخ�ش�شة  �شالمة  دورات  ق�شم 
الطريق املعتمدة.

>  كما قامت دائرة ال�شالمة و حتليل املخاطر بالن�شاطات التالية خالل عام 2011:
<  متابعة اإ�سدار ت�ساريح العمل املختلفة يف امل�سفاة / املوقع، وو�سع �سروط تنفيذ االأعمال املطلوبة 

يف الت�شاريح والتاأكد من التقيد بها ل�شمان �شالمة العمل والعاملني.
<   درا�شة ومراجعة تعليمات �شرف معدات الوقاية ال�شخ�شية يف امل�شفاة وو�شع اإجراءات جديدة 

لطلبها . 
وتعليمات  اأنظمة  بنود  اأهم  على  واملتدربني  اجلدد  املوظفني  واط��الع  ال��الزم  التعريف  اإج��راء    >
ال�شالمة املعمول بها يف ال�شركة من خالل املحا�شرات واجلولت التعريفية يف املواقع املختلفة 

يف امل�شفاة، بالإ�شافة اإلى توزيع ن�شخ من اأنظمة ال�شالمة على املهند�شني اجلدد يف ال�شركة.
<  تفقد مواقع العمل باإجراء جولت يومية من قبل م�شريف ال�شالمة يف وحدات امل�شفاة ومرافقها 
وتوجيه اإ�شعارات منع احلوادث التي ميكن ان توؤثر على �شالمة املن�شاأة اأو املوظفني اأو على �شري 
العملية الإنتاجية حيث مت اإ�شدار )123( اإ�شعار منع حوادث و)21( خمالفات افراد خالل عام 

2011 مت توجيهها اإلى الدوائر املعنية لت�شويب املخالفات التي وردت فيها.
<    كما قامت دائرة البيئة بالن�شاطات التالية خالل عام 2011:-

والأنظمة  القوانني  ح�شب  امل�شفاة  اأن�شطة  عن  الناجتة  اخلطرة  املخلفات  من  التخل�س     -
العمول بها .

بالجراءات  والقيام  واخلارجية  الداخلية  امل�شفاة  ملناطق  البيئي  امل�شح  بعمليات  القيام    -
الت�شحيحية .

-   تزويد كافة وحدات امل�شفاة بقائمة للمواد اخلطرة وكيفية التعامل معها .
-   امل�شاركة بعدد من ور�س العمل واملنتديات البيئية وتقدمي عدد من املحا�شرات البيئية .

اإن�شاء خزانات الغاز امل�شال اجلديدة  <   متابعة اإجراءات و تدابري ال�شالمة املعتمدة يف م�شروع 
يف املوقع من خالل م�شرف �شالمة متواجد طيلة فرتة العمل و من خالل جلنة متابعة امل�شروع.

<   تفقد �شالمة �شهاريج نقل املحروقات و امل�شتقات البرتولية يف كل من حمطة �شويعر و حمطات 
التحميل و التفريغ يف امل�شفاة لتامني ال�شالمة.

وجت�شيدًا  املحلي  املجتمع  جتاه  البيئة  على  املحافظة  يف  مل�شوؤولياتها  ال�شركة  اإدراك  من  وانطالقًا 
ل�شيا�شتها البيئية املعلنة بهذا اخل�شو�س فقد مت اإحالة م�شروع وحدة ا�شتخال�س الكربيت  بكلفة 
تقدر بحوايل )14.807( مليون دينار اردين ، علمًا باأن هذا امل�شروع يتم تنفيذه لعتبارات بيئية 

بحتة تهدف الى احلد من انبعاثات اكا�شيد الكربيت وفق املعايري البيئية الدولية املعمول بها .

13. امل�سوؤولية املجتمعية:
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 2011 مبلغ )260876( دينار منها تربعات نقدية مبا جمموعه )239250( دينارًا مت توزيعها على 
)42( موؤ�ش�شة، تت�شمن املبالغ املتكررة الثابته التي قرر جمل�س الدارة التربع بها للجامعات الر�شمية 

بواقع )10000( دينار لكل جامعة بال�شافة الى اأهم التربعات النقدية للجهات التالية:-
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  دينار اردين
 36700 > بلدية الها�شمية 
15000 > مركز احل�شني لل�شرطان 

151930 > اجلمعيات اخلريية/اأندية/نقابات 
15620 > الهيئة اخلريية الردنية الها�شمية 
20000 > حملة الرب والح�شان 

مت  دينارًا    )21625( مبلغ   2011 عام  خالل  ال�شركة  قدمتها  التي  العينية  التربعات  قيمة  بلغت  فيما 
توزيعها على )10( جهات خمتلفة.

الثانوية  الها�شمية الناجحني يف  ال�شركة بتقدمي )5( منح جامعية على ح�شابها لبناء لواء  كما قامت 
العامة ابتداءًا من العام الدرا�شي 2012/2011.

اأ. امل�ساريع:     
 اأواًل:امل�ساريع الرئي�سية التي مت اإجنازها:

1.االأعمال املتعلقة بوحدات امل�سفاة:
النفثا بتكلفة اجمالية )300.000(  التلقائي لوحدة  التنظيف العك�شي  >  توريد نظام فلرتة بطريقة 

دينار.
>  �شراء �شيكلونات احتياطية لوحدة التحطيم بالعامل امل�شاعد مبوجب ت�شاميم جديدة بتكلفة اجمالية 

)150.000( دينار.
تقديرية  بتكلفة  رقم )3(  التقطري اجلوي  للمبادلت احلرارية يف وحدة  اأنابيب  �شراء )3( حزم    <

)140.000( دينار.
>  اإزالة اأنقا�س غالية البخار رقم 7003 ، بتكلفة )72.000( دينار.

>  �شراء وعاء �شغط لوحدة النفثا بتكلفة )60.000( دينار.
>  �شراء �شواين لربج وحدة التقطري اجلوي الأويل رقم )1( بتكلفة )60.000( دينار.

2.االأعمال اخلا�سة باملكاتب الرئي�سية والنقل وحمطات تعبئة الغاز وامل�سانع وحمطات 
خدمة املطارات وم�ستودعات العقبة:

>  توريد قاطرات واأن�شاف مقطورات لنقل امل�شتقات النفطية عدد )50( ب�شعة 41000 لرت متوافقة 
مع ا�شرتاطات التفاقية الأوروبية لنقل املواد اخلطرة على الطرق )ADR 2011(، بتكلفة اإجمالية 

)8.7( مليون دينار.
>   �شراء مزودات وقود الطائرات Hydrant Dispenser عدد )6( وباوزرات عدد )4(  خلدمة حمطات 

تزويد وقدود الطائرات يف املطارات، بتكلفة اإجمالية )2.75( مليون دينار.
>   توريد وتركيب خط اتوماتيكي لتعبئة وتغليف زيوت معدنية يف عبوات بال�شتيكية �شعة )1( لرت، بتكلفة 

اإجمالية )400.000( دينار. 
>   �شراء وتركيب م�شخة مياه اإطفاء تدار مبحرك ديزل وم�شخة حلفظ �شغط �شبكة مياه الإطفاء يف 

امل�شتودعات �شمن امليناء الرئي�شي يف العقبة، بتكلفة اإجمالية )200.000( دينار. 
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3.االأعمال االإن�سائية:
>   اإعادة تزفيت �شاحات التحميل يف املن�شاآت النفطية جنوب العقبة بتكلفة )250.000( دينار. 

>   اإن�شاء بركة تبخري )Evaporation pit( يف املن�شاآت النفطية جنوب العقبة بتكلفة )209.000( دينار.
>   اإن�شاء طريق ل�شيارات الإطفاء يف الأحرا�س ال�شرقية وجتهيز �شاحة لوقوف �شيارات املوظفني يف موقع 

ملعب كرة القدم بتكلفة )60.000( دينار.
>   اأعمال حماية لغرف التحكم للوحدات الإنتاجية يف امل�شفاة بتكلفة )58.000( دينار.

>   اإن�شاء حواجز على  بوابات امل�شفاة بتكلفة )53.000( دينار.
بتكلفة  املوقع/امل�شفاة  يف  الغاز  اإ�شطوانات  تعبئة  وحدتي  يف  للعمال  وا�شرتاحة  م�شلى  اإن�شاء    <

)53.000( دينار.
>  �شيانة طرق و�شاحات متفرقة وتو�شيع مدخل �شهاريج الأهايل اإلى منطقة التحميل وا�شتحداث طريق 

طوارئ بتكلفة )50.000( دينار.
>   �شيانة طرق و�شاحات متفرقة يف موقع امل�شفاة بتكلفة )40.000( دينار.

>   اإن�شاء برج مراقبة منوذجي يف موقع امل�شفاة بتكلفة )32.000( دينار.

ثانياً:امل�ساريع احلالية حتت التنفيذ:
1.االأعمال املتعلقة بوحدات امل�سفاة وحملقاتها:

>   م�شروع تركيب وحدةا�شتخال�س الكربيت بتكلفة )14.807( مليون دينار.
>   م�شروع غالية البخار اجلديدة بتكلفة )5.5( مليون دينار.

>   ت�شميم وتوريد اأربع �شاغطات غاز يف وحدة FCC يف موقع امل�شفاة ، بتكلفة تقديرية  )2.5( مليون 
دينار.

>   �شراء مبادلت حرارية وحزم  اأنابيب ا�شتبدالية لوحدات امل�شفاة  بتكلفة تقديرية  )1.060( مليون 
دينار.

>   مرافق جديدة لدهان ا�شطوانات الغاز مل�شنع ال�شطوانات، بتكلفة )1( مليون دينار.
>  تعديل جزء من �شبكة مياه مكافحة احلريق احلالية بتكلفة تقديرية )750.000( دينار.

>   اإجراء فح�س دوري مكثف لتاأهيل خزانات الغاز الكروية بتكلفة تقديرية )700.000( دينار.
تقديرية  بتكلفة  امل�شفاة  يف  الرئي�شية  الكهرباء  حتويل  حمطات  يف  الكهربائية  القواطع  حتديث     <

)600.000( دينار.
>   �شراء وتركيب )72( جهاز رادار لقيا�س احلرارة وامل�شتوى وتركيبها على اخلزانات  بتكلفة تقديرية  

)500.000( دينار.
>   �شراء مولدي بخار لرفع طاقة وحدة ال�شفلت من )800( طن اإلى )1100( طن يف اليوم بتكلفة 

تقديرية )400.000( دينار.
>   ربط �شبكة مياه مكافحة احلريق بخط �شلطة املياه بتكلفة تقديرية )320.000( دينار.

>   �شراء وتركيب مفاعل لوحدة النفثا بتكلفة تقديرية )320.000( دينار.
تقديرية  بتكلفة  العقبة،  جنوب  النفطية  املن�شاآت  ويف  امل�شفاة  يف  التحميل  ملن�شات  اإطفاء  اأنظمة    <

)280.000( دينار.
>   فح�س اأر�شيات خزانات الزيت اخلام يف املوقع بتكلفة تقديرية )250.000( دينار.
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2.االأعمال اخلا�سة بوحدات تعبئة الغاز وامل�سانع وحمطات خدمة املطارات وم�ستودعات العقبة:
>   اإن�شاء خزاين بنزين يف م�شتودعات امل�شفاة / جنوب العقبة واإن�شاء خزاين وقود طائرات يف حمطة 

مطار امللكة علياء الدويل بتكلفة اإجمالية )10.4( مليون دينار.
>  ال�شتمرار يف �شطب ا�شطوانات الغاز غري ال�شاحلة للتداول.

3.االأعمال االإن�سائية:
  )Air cooled condensers( م�شروع اأعمال الوقاية من احلريق للمن�شاآت املعدنية احلاملة للمربدات  <
داخل وحدات امل�شفاة )املرحلة الولى( والن�شف ال�شفلي للخزان الكروي يف حمطة غاز عمان بتكلفة 

تقديرية )750.000( دينار.
>  اأعمال اإن�شائية بتكلفة تقديرية )255.000( دينار كما يلي:

<   م�شروع زيادة �شعة بركة مياه الري على اجلبل يف امل�شفاة.
<  عزل �شالت الإنتاج يف م�شنع مزج وتعليب الزيوت املعدنية عن م�شتودعات التخزين بجدار مقاوم 

للحريق.
<   اإن�شاء ع�شر برك خر�شانية ملياه اإطفاء احلريق بدل اخلزانات الأر�شية الفولذية املهرتئة احلالية 

يف موقع امل�شفاة.
<   م�شروع اإن�شاء مبنى مظلة معدنية للروافع ال�شوكية يف حمطة غاز اأبو علندا/ عمان.

<  م�شروع الأعمال املدنية لرتكيب )72( رادارًا لقيا�س م�شتوى ال�شائل على خزانات امل�شفاة.
>  اأعمال �شيانة مباين وقواعد معدات بتكلة تقديرية )253.000( دينار كما يلي:

<   قواعد ماكينات و م�شخات وركائز اأنابيب متفرقة.
<   �شيانة واجهات وتبليط الر�شيات ملبنى اإدارة امل�شفاة.

<   �شيانة دورات مياه يف مباين متفرقة بامل�شفاة.
<   م�شروع ان�شاء �شالمل على مداخل برج التربيد رقم )3( على الواجهة ال�شرقية.

<   م�شروع اأعمال مدنية متفرقة يف العقبة.
<   اإ�شالح ال�شرار التي حلقت مبحطة ال�شركة يف ناعور.

<   تركيب لوحات املرور وتخطيط ال�شوارع يف املنطقة ال�شكنية ومواقف ال�شيارات �شمال وغرب مبنى 
الدارة يف امل�شفاة – الزرقاء.

<   اآرمات ملحطة غاز �شالح الدين .
<  ربط جماري ت�شريف مياه المطار ملحطة تعبئة ا�شطوانات الغاز رقم )2( بالوادي.

>   اأعمال �شيانة طرق و�شاحات بتكلة تقديرية )213.000( دينار كما يلي:
<   م�شروع �شيانة ملدة �شنة لطرق و�شاحات متفرقة يف امل�شفاة.

علياء  امللكة  ال�شركة يف مطار  متفرقة يف حمطة  �شيانة  واأعمال  �شاحات  �شفلتة  اع��ادة  اأعمال     >
الدويل.

ثالثاً: امل�ساريع الرئي�سية التي �ستنفذ اأو �سيبداأ تنفيذها خالل عام 2012:
1. االأعمال املتعلقة بوحدات امل�سفاة:

>  نظام مراقبة تلفزيونية ملوقعي امل�شفاة وجنوب العقبة بتكلفة تقديرية )700.000( دينار.



50

شركة مصفاة البترول األردنية

بتكلفة  امل�شفاة  يف  والغاليات  الرئي�شية  الوحدات  يف  التحكم  اأنظمة  لتحديث  ا�شت�شارة  درا�شة    <
تقديرية )600.000( دينار.

تقديرية  بتكلفة   )Siemens Relays( احلديثة  احلماية  وح��دات  ملراقبة   SCADA نظام  تركيب    <
)500.000( دينار.

>  �شراء املعدات الالزمة ملكافحة حريق على كامل ال�شطح العائم للخزانات ح�شب تو�شيات �شركة 
احلرائق  هذه  ملكافحة  اطفاء  �شبكة  واإن�شاء  دينار   )500.000( تقديرية  بتكلفة   Wiliams Fire

بتكلفة تقديرية )450.000( دينار.
>  �شراء ون�س بقدرة 80 طن بتكلفة تقديرية )500.000( دينار.

>   �شراء )3( �شهاريج متحركة لتخزين مادة �شائل الرغوة لالإطفاء �شعة )18000( لرت لكل منها 
بتكلفة تقديرية )400.000( دينار.

>   �شراء �شيارة انقاذ وتدخل �شريع ))Hazmat بتكلفة تقديرية )400.000( دينار.
>   �شراء الأجزاء العلوية من اأبراج التقطري ل�شتبدال احلالية بتكلفة تقديرية )400.000( دينار.

>  اإن�شاء نظام مزدوج لتفريغ زيت الوقود امل�شتورد والديزل امل�شتورد بقدرة )2000( طن يوميًا بتكلفة 
تقديرية )400.000( دينار.

>   حفر بئري مياه بديلني بتكلفة تقديرية )350.000( دينار.
>  درا�شة ا�شت�شارة و�شراء وتركيب �شمامات للت�شغيل عن بعد واأنظمة مكافحة احلريق على امل�شخات 

ذات احلرارة العالية بتكلفة تقديرية )300.000( دينار.
التقطري رقم )2( وا�شتبدال حمركات م�شخات غذاء وحدة   Slurry Product ا�شتبدال م�شخة     <

بتكلفة تقديرية )270.000( دينار.
>   �شراء تيوبات لغاليتي البخار رقم A/B بتكلفة تقديرية )250.000( دينار.

>   توريد خزان جديد لغاز الهيدروجني حجم )90(م3 و�شغط )100( بار )New bullet( بتكلفة 
تقديرية )250.000( دينار.

2. االأعمال اخلا�سة بوحدات تعبئة الغاز وامل�سانع وحمطات خدمة املطارات وم�ستودعات 
العقبة: 

>   ربط حمطة وقود الطائرات التابعة لل�شركة يف مطار امللكة علياء الدويل ب�شبكة املياه التابعة ل�شلطة 
املياه بتكلفة تقديرية )850.000( دينار.

>   �شراء وتركيب م�شخة تعزيز بنزين / ديزل يف جنوب العقبة بتكلفة تقديرية )250.000( دينار.
>   �شراء وتركيب نظام تربيد مبر�شات املياه لأنابيب الغاز خارج منطقة امل�شخات يف حمطة غاز عمان 

بتكلفة تقديرية )50.000( دينار.
التزويد الر�شي يف مطار امللكة علياء الدويل  التحكم ملحطة  ا�شت�شارية لتحديث نظام  >   خدمات 

بتكلفة تقديرية )50.000( دينار.
3. االأعمال االإن�سائية:

>   اأعمال �شيانة طرق و�شاحات بتكلفة تقديرية )718.000( دينار وكما يلي:
<  م�شروع ا�شتبدال اأر�شفة واأطاريف خر�شانية ل�شوارع املنطقة ال�شكنية.
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انابيب الطفاء داخل احوا�س خزانات م�شتودعات  اإن�شاء رمبات ملرور الليات فوق  <   م�شروع 
العقبة -  املوقع اجلنوبي.

<   توريد وتركيب لوحات مرورية وار�شادية وتنفيذ عالمات مرور ل�شوارع و�شاحات موقع امل�شفاة.
<   م�سروع تنفيذ اأعمال �سيانة ملدة �سنة خلطوط ت�سريف ومناهل متفرقة يف امل�سفاة.

<   م�شروع فر�س ملعب كرة القدم الأ�شفلتي يف املنطقة ال�شكنية بع�شب �شناعي.
<   م�شروع اعادة تاأهيل ال�شاحات وال�شوارع املقابلة لوحدة ال�شفلت.

<   م�شروع �شيانة ملدة �شنة لطرق و�شاحات متفرقة يف امل�شفاة.
<  م�شروع ازالة هنجر حمطة تعبئة الغاز القدمية رقم )1( امل�شطوبة، وان�شاء �شاحات ا�شفلتية 

ل�شطفاف �شهاريج التحميل مكانها.
<   م�شروع �شيانة اأر�شفة تالفة يف مواقع متفرقة يف امل�شفاة.

<  تاأهيل ال�شياج اخلارجي لغايات تركيب املعدات الأمنية )املج�شات(.

>   اأعمال �شيانة مباين وقواعد معدات بتكلفة تقديرية )570.000( دينار كما يلي:
وقواعد  لالأنابيب  التالفة  اخلر�شانية  وامل�شاند  اخلزانات  قواعد  ل�شيانة  متفرقة  عطاءات    >

ماكينات وم�شخات وقواعد متفرقة يف امل�شفاة.
<   م�شروع ترميم مدات امليالن وعزل الأ�شقف يف مباين متفرقة يف امل�شفاة – الزرقاء.

<   �شيانة مبنى احلر�س وابراج احلرا�شة.
<   �شيانة عامة لبع�س املنازل يف املنطقة ال�شكنية -املوقع/ الزرقاء.

<   توريد وتركيب درج هروب خارجي  للطوارئ ملكاتب الإدارة العامة- عمان.
<   �شيانة واجهات عمارات املنطقة ال�شكنية الثالثة.

<  حتديث مكاتب طلبات املحروقات يف عمان و اربد والزرقاء.
<   ا�شتبدال خزائن واثاث باقي غرف املختربات الرئي�شية يف امل�شفاة.

واخلزانات  القائمة  الكروية  امل�شال  البرتويل  الغاز  خلزانات  خر�شانية  وقنوات  اأحوا�س  اإن�شاء    <
ال�شطوانية الفقية بتكلفة تقديرية )350.000( دينار.

>  حت�شني اأنظمة ت�شريف املياه امللوثة بالزيوت والبالطات اخلر�شانية واإ�شافة جزر و�شطية ملن�شات 
التحميل )اأ( و )ب( يف موقع امل�شفاة بتكلفة تقديرية )300.000( دينار.

>   اأعمال اإن�شائية جديدة بتكلفة تقديرية )291.000( دينار وكما يلي:
<   اإن�شاء م�شتودع للمواد الكيميائية لدائرة املختربات.

<   حفريات الكوابل الالزمة لرتكيب رادارات لقيا�س م�شتوى ال�شائل يف خزانات العقبة.
<   ان�شاء مظلة معدنية حلماية مكب�س �شطب ال�شطوانات يف حمطة غاز )3( – املوقع.
<  ا�شتكمال تركيب مظالت فولذية لأبراج الرت�شي�س يف منطقتي التحميل ) اأ + ب ( .

<   بناء وحدات �شحية لأبراج احلرا�شة.
<   اإن�شاء وحدة �شحية يف املزرعة.

<   ان�شاء ابنية خدمية يف حمطة ال�شركة مبطار امللكة علياء وربط �شبكة ال�شرف ال�شحي ملن�شاآت 
ال�شركة مع �شبكة ال�شرف ال�شحي للمطار.
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مواقع التوزيع اجلغرايف لأن�شطة ال�شركة وكلفة ال�شتثمار وعدد العاملني فيها كما هي بتاريخ 2011/12/31

البياناملوقع
قيمة املوجودات 

الثابتة
)دينار(

عدد املوظفني

عمال العقودعقود �شنويةم�شنف
3-6 ا�شهر

عمال 
املياومة

ان
عم

--08416023ر118ر6دوائر الإدارة العامة 
--479334ر81دائرة ت�شويق املنتجات البرتولية/ املكاتب 

--11776ر218ت�شويق املنتجات البرتولية/ حمطة امل�شدار
--704511ر265ت�شويق املنتجات البرتولية/ حمطة اأم احلريان

--498513ر96ت�شويق املنتجات البرتولية/ حمطة ماركا
--10056ر115ر1ت�شويق املنتجات البرتولية/ حمطة العامرية

--5-090ر391ت�شويق املنتجات البرتولية/ حمطة خان الزبيب
----279ر100ر3حمطة اجلاردنز تالع العلي

--381678ر150ر13�شيانة املحطات
--4372830ر488ر6خدمة املطارات/ حمطة مطار امللكة علياء الدويل

--746102ر055ر1خدمة املطارات/ حمطة مطار عمان املدين
-9901318846ر106ر15ن�ساط الغاز امل�سال/ حمطة غاز عمان

-90544920546ر187ر74املجموع

قاء
زر

ال

-71110823479ر218ر202موقع امل�شفاة
--70146127ر371ر12وحدة اأعمال النقل 
---15216ر848ر1م�شنع ال�شطوانات

-57368343ر418ر17ن�ساط الغاز امل�سال/ حمطة املوقع 
---9053ت�شويق املنتجات البرتولية/ مكتب الزرقاء 

--804111ر115ت�شويق املنتجات البرتولية/ حمطة املوقع
--0976526ر643ر5الزيوت املعدنية ت�شنيع وت�شويق 

--74918ر732ت�شويق املنتجات البرتولية/ حمطة الرمال
-691170744312ر317ر240املجموع

ربد
اإ

-4321182415ر363ر11التوزيع والت�سويق/ ن�ساط الغاز امل�سال- حمطة اربد
--69062ر4التوزيع والت�شويق/ مكتب ومركز �شيانة اإربد

---7214ر22املالية/ املحا�شبة املالية
-8431292615ر390ر11املجموع 

قبة
الع

--54022879ر397ر30التوزيع والت�شويق/ م�شتودعات العقبة 
--43972ر231التوزيع والت�شويق/ حمطة مطار امللك احل�شني الدويل 

----266ر40حمطة حمروقات – العقبة
----654ر683املنطقة ال�شكنية – العقبة 

----245 ر 25اأر�س وادي اليتم
---1-وحدة انظمة املعلومات

--89923681ر352ر31املجموع 

رك
-710631ر84التوزيع والت�شويق/ حمطة حمروقات الكركالك

-710631ر84املجموع 

يلة
طف

----328ر8التوزيع والت�شويق/ اأرا�شيال
----328ر8املجموع

رق
ملف

ا

--5-330ر3التوزيع والت�شويق/اأرا�شي ومباين/ حمطة املفرق-البلد
التوزيع والت�شويق/اأرا�شي ومباين/ حمطة البلد وحمطة املفرق 

الدولية- طريق جابر
--8-480ر953

--13-810ر956املجموع

ان
مع

 

860ر103اأر�س معان
860ر103املجموع

رق
لأز

268ر75اأر�س الأزرق ا
268ر75املجموع

-314252777174ر478ر331املجموع الكلي
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بيانات اإف�ساح اأخرى:
>  بلغ حجم ال�شتثمار الراأ�شمايل لأن�شطة ال�شركة عام 2011 مبلغ )460ر420ر15( دينار.

>  متتلك ال�شركة كما يف 2011/12/31 ال�شركات التابعة التالية:-
<   ال�شركة الردنية ل�شناعة وتعبئة الغاز امل�شال – راأ�شمالها )4( مليون  دينار مدفوع  )50% ( دينار             
<    ال�شركة الردنية ل�شناعة الزيوت املعدنية – راأ�شمالها )3( مليون دينار مدفوع  )50%(  دينار.

>  بلغ بدل اأتعاب تدقيق ح�شابات ال�شركة التي مت دفعها ملدقق احل�شابات ديلويت اآند تو�س )000ر52( 
دينار.

الرئي�سي  الن�ساط  �سمن  تدخل  وال  متكررة   غري  طبيعة  ذات  عمليات   2011 عام  خالل  يحدث  مل    <
لل�شركة.

اإقرار جمل�س االإدارة:
يقر جمل�س  اإدارة  �شركة م�شفاة البرتول الأردنية امل�شاهمة املحدودة بعدم وجود  اأي اأمور جوهرية   -1

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 رقابة فعال يف  ال�شركة .

رئي�س جمل�س الدارةنائب رئي�س املجل�س ع�شو 
وليد مثقال ع�شفوراملهند�س عمر ا�شرف الكردياملهند�س عبد الرحيم  فتحى البقاعيال�شم

التوقيع

ع�شوع�شوع�شو 
حممد ماجد عالناملهند�س وائل اأكرم ال�شقاالدكتور جمال حممد �شالحال�شم

التوقيع

ع�شوع�شوع�شو 
الأ�شتاذ حممد عيد بندقجيالدكتور نبيه احمد �شالمةاملهند�س �شليمان عبد الرزاق الداوودال�شم

التوقيع

ع�شوع�شوع�شوع�شو 
الدكتور ه�شام �شالح غرايبةب�سام ر�سيد �سنقرطالدكتور حممد حممود ذنيباتحممد عدنان املا�شيال�شم

التوقيع

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

رئي�س جمل�س الدارة الرئي�س التنفيذياملدير التنفيذي للمالية 
وليد مثقال ع�شفوراملهند�س عبد الكرمي ح�شني عالوينهاين جودت منكوال�شم

التوقيع
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تو�سيات جمل�س االإدارة 
امل�شادقة على البيانات املالية لل�شركة لل�شنة املنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2011 وتقرير جمل�س . 1

الإدارة واخلطة امل�شتقبلية واإبراء ذمة اأع�شاء جمل�س الإدارة.
املوافقة على تخ�شي�س مبلغ )2555957( دينارًا حل�شاب الحتياطي الإجباري.. 2
املوافقة على توزيع اأرباح  نقدية على امل�شاهمني بن�شبة )15%( من راأ�س مال ال�شركة املدفوع، اأي . 3

مبلغ )150( فل�س لل�شهم الواحد ملالك ال�شهم امل�شجل اأ�شوًل يف �شجالت ال�شركة بتاريخ عقد اجتماع 
الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الأرباح.

ر�شملة) 8( مليون دينار وتوزيعها كاأ�شهم جمانية بن�شبة )25%( من راأ�س املال.. 4
انتخاب مدققي ح�شابات ال�شركة لل�شنة املالية 2012.. 5
اأية اأمور اأخرى تقرتح الهيئة العامة اإدراجها يف جدول الأعمال وتدخل يف نطاق اأعمالها.. 6
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جدول املحتويات

�صركة م�صفاة البرتول الأردنية
)�صركة م�صاهمة عامة حمدودة(

عمان – الأردن

القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف
31 كانون الأول 2011 

مع تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل

تقرير مدقق احل�صابات امل�صتقل
قائمــــة

اأقائمة املركز املايل املوحد
بقائمة الدخل املوحد 

جقائمة الدخل ال�صامل املوحد
دقائمة التغيريات يف حقوق امل�صاهمني املوحدة

هـقائمة التدفقات النقدية املوحدة
�صفحـــة

1-39اإي�صاحات حول القوائم املالية املوحدة
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�إلى م�ساهمي
�سركة م�سفاة �لبرتول �لأردنية  
)�سركة م�ساهمة عامة حمدودة(

عمان – �لأردن

تقرير حول �لقو�ئم �ملالية
عامة  م�صاهمة  )�صركة  الأردنية  البرتول  م�صفاة  ل�صركة  املرفقة  املوحدة  املالية  القوائم  بتدقيق  قمنا 
حمدودة( ، والتي تتكون من قائمة املركز املايل املوحدة كما يف 31 كانون الأول 2011 وكل من قوائم 
الدخل والدخل ال�صامل والتغريات يف حقوق امل�صاهمني والتدفقات النقدية املوحدة لل�صنة املنتهية بذلك 
�صابقًا  . وكنا قد دققنــا  اأخرى  اإي�صاحية  ، ومعلومات  الهامة  لل�صيا�صات املحا�صبية  ، وملخ�ص  التاريخ 
القوائــم املاليـــة املوحدة لل�صركــة للعـــام 2010 واأ�صدرنــا تقريرنا املتحفظ حولها بتاريخ 31 اذار2011 .

م�سوؤولية �لد�رة عن �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة
اإن الدارة م�صوؤولة عن اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة وعر�صها ب�صورة عادلة وفقًا للمعايري الدولية 
للتقارير املالية.  وت�صمل هذه امل�صوؤولية الحتفاظ بالرقابة الداخلية التي جتدها الدارة منا�صبة لتمكنها 
من اعداد القوائم املالية املوحدة ب�صورة عادلة خالية من اأخطاء جوهرية ، �صواء نا�صئة عن احتيال او 

عن خطاأ. 

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

كانت القوائم املالية املوحدة خالية من اأخطاء جوهرية.
يت�صمن التدقيق القيام باجراءات للح�صول على بّينات تدقيق ثبوتية للمبالغ والف�صاحات يف القوائم 
تقييم خماطر  تقدير مدقق احل�صابات، مبا يف ذلك  اإلى  املختارة  ت�صتند الجــراءات   ، املوحدة  املالية 
الخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية املوحدة ، �صواًء كانت نا�صئة عن احتيال اأو عن خطاأ. وعند القيام 
واملتعلقة  لل�صركة  الداخلية  الرقابة  اإجراءات  العتبار  ياأخذ مدقق احل�صابات يف  املخاطر  تلك  بتقييم 
املنا�صبة  التدقيق  اإجــراءات  ت�صميم  لغر�ص  وذلك   ، املوحدة  املالية  للقوائم  العادل  والعر�ص  بالعداد 
ح�صب الظروف ، ولي�ص لغر�ص اإبداء راأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى ال�صركة. يت�صمن التدقيق 
كذلك تقييم مالءمة ال�صيا�صات املحا�صبية املتبعة، ومعقولية التقديرات املحا�صبية املعدة من قبل الدارة 

وكذلك تقييم العر�ص الجمايل للقوائم املالية املوحدة.

تقرير مدقق الحسابات المستقل

ع م/ 7609 
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نعتقد اأن بّينات التدقيق الثبوتية التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�صبة لتوفر اأ�صا�صًا لراأينا املتحفظ حول 
التدقيق . 

��سا�س �لر�أي �ملتحفظ
كما يرد يف الإي�صاحني )2( و)30( حول القوائم املالية املوحدة ، انتهت فرتة اإمتياز ال�صركة بتاريخ    - 1
2 اآذار 2008 ، وعليه اأبرمت ال�صركة اإتفاقية ت�صوية مع احلكومة الأردنية بتاريخ 25 �شباط 2008 
حول اإنهاء الإمتياز والتي اأقرتها الهيئة العامة لل�صركة يف اإجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 22 
اآذار 2008 ، اإل اأنه ولتاريخه مل يتم التو�صل لت�صوية نهائية حول اأر�صدة خم�ص�ص الديون امل�صكوك 
يف حت�صيلها وخم�ص�ص املواد التالفة وبطيئة احلركة بحيث ُيرد للحكومة ما حت�صله ال�صركة من 
بوجوب  احلكومة  لإ�شرتاط  بالإ�شافة   ، الإمتياز  اإنتهاء  بتاريخ  القائمة  املخ�ش�شني  هذين  اأر�شدة 
تاريخ 15  املالية  وزارة  اإ�صافية وذلك مبوجب كتاب  اأو  اأية خم�ص�صات جديدة  الإتفاق معها على 
ت�صرين الثاين 2009 اخلا�ص باإنهاء الأمور املالية العالقة بني احلكومة وال�صركة على اأن يتم مراجعة 
هذه املخ�ص�صات ب�صكل ربع �صنوي ، علمًا باأنه مت اإعالم وزارة املالية مببالغ املخ�ص�صات والر�صدة 
مع احلكومة القائمة بتاريخ 31 كانون الول 2011 مبوجب كتاب ال�صركة رقم 5696/7/25/2 تاريخ 
لتاريخه  التو�صل  واثر عدم  الأر�صدة  التحقق من �صحة هذه  نتمكن من  ، هذا ومل  اأيار 2012   27

لت�صوية نهائية حول اأر�صدة هذه املخ�ص�صات مع احلكومة باتباع اجراءات تدقيق بديلة .

اإ�صتلمت ال�صركة ن�صخة عن كتاب رئا�صة الوزراء رقم 16909/5/17/31 تاريخ 21 حزيران 2012   - 2
وزارة  املتعلقة بح�صابات  الأر�صدة  اإعتماد  املوافقة على  بعدم  يفيد  املالية  وزير  اإلى معايل  واملوجه 
املالية الواردة يف القوائم املالية املوحدة لل�صركة للعام 2011 وخا�صة فيما يتعلق باأرباح ال�صركة ومل 
يتم ت�صوية احل�صابات التالية مع احلكومة كما اأفادتنا الإدارة ، كما مل نتمكن من التحقق من اأر�صدة 

هذه احل�صابات باإتباع اإجراءات تدقيق بديله : 

  31 كانــــــــون الأول 2011 

دينـــــــــــار

102.974.834-   ذمة وزارة املالية املدينة )اي�صاح 5(

62.313.963-   وزارة الطاقة والرثوة املعدنية – اأمانات اإن�صاء خزانات بديلة )اي�صاح 11(

314.124-   وزارة املالية – اأمانات فروقات ت�صعري امل�صتقات والفوائ�ص )اإي�صاح 11(

571.456.842-   دعم امل�صتقات النفطية املقيد على ح�صاب وزارة املالية – مدين )اي�صاح 19(

6.961.968-   وزارة املالية – فائ�ص تكرير النفط العراقي – دائن )اي�صاح 19(

3.114.124-   وزارة املالية – فائ�ص فرق ت�صعري امل�صتقات النفطية – دائن )اي�صاح 19(

41.729-   وزارة املاليه – فائ�ص ا�صترياد زيت الوقود العراقي – دائن )اي�صاح 19(



61

التقرير السنوي السادس والخمسون

�لر�أي �ملتحفظ
يف راأينا ، وبا�صتثناء اثر اأي تعديالت كان من املمكن اأن تطراأ فيما لو متكنا من التحقق من الأثر 
املايل لعدم التو�صل لتفاق نهائي مع احلكومة حول اأر�صدة ح�صابات انهاء المتياز لإتفاقية الت�صوية 
والواردة يف الفقـرة )1( اأعاله ، ومن اأثر عدم اإمكانية التحقق من اأر�صدة ح�صابات احلكومة والواردة 
يف الفقرة )2( اأعاله ، اإن القوائم املالية املوحدة تظهر ب�صورة عادلة من جميع النواحي اجلوهرية 
، الو�صع املايل املوحد ل�صركة م�صفـاة البتــرول الردنيــة كمــا فـــي 31 كانون الأول 2011 واداءها 
املايل وتدفقاتها النقدية املوحدة لل�صنة املنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية .

فقرة توكيدية
كما يرد يف الي�صاحني رقم )2( و)35( حول القوائم املالية املوحدة ، مت احت�صاب اأرباح ال�صركة  اأ - 
لل�صنة املنتهية  يف 31 كانون الول 2011 وفقًا لقرار جمل�ص الإدارة رقم )2012/174( والوارد يف 
الإي�صاحني املذكورين اأعاله وبناًء على املفاو�صات الأولية مع احلكومة ، يف حني تطالب احلكومة 
اأ�صوًة  و2012   2011 للعامني  دينار  مليون   7.5 مببلغ  والتوزيع  التكرير  من  ال�صركة  اأرباح  بتحديد 
بالأعوام من 2008 ولغاية 2010 اإ�صتنادًا لقرار جمل�ص الوزراء رقم )6668( تاريخ 24 ت�صرين الثاين 
2009 وعدم اإعتماد الأرباح املعلنة يف القوائم املالية املوحدة لل�صركة للعام 2011 . هذا وتظهر ارقام 
لل�صنوات  احلكومة  مع  املوقعة  لالتفاقية  وفقًا   2010 الأول  كانون   31 فــــي  املنتهيـة  لل�صنة  املقارنة 
اأعمال  نتائج  فاإن  وعليه   ، املوحدة  املالية  القوائم  حول   )2( رقم  الإي�صاح  يف  واملذكورة  ال�صابقة 
ال�صركة للعام 2011 قد تختلف ب�صكل جوهري يف حال التو�صل مع احلكومة على اآلية لإحت�صاب اأرباح 

ال�صركة للعام 2011 خمتلفة عن الأ�ص�ص التي اعتمدها جمل�ص الإدارة يف احت�صاب اأرباح ال�صركة .

تقرير حول �ملتطلبات �لقانونية 
املالية  القوائم  مع  متفقة  وهي   ، ا�صولية  ب�صورة  منظمة  ح�صابية  و�صجالت  بقيود  ال�صركة  حتتفظ 
املوحدة املرفقة ومع القوائم املالية الواردة يف تقرير جمل�ص الدارة ، ونو�صي الهيئة العامة للم�صاهمني 
اأخذ اأثر ما يرد يف الفقرات )1( و )2( ال�صابقة والفقرة )اأ( اأعاله بالإعتبار عند امل�صادقة على هذه 

القوائم املالية املوحدة .

عمـــــان – �لأردن                 ديلويت �آند تو�س )�ل�سرق �لأو�سط( – �لأردن 
12 �أيلول 2012 

عا�سم فوليب حد�د
اإجازة رقم )588(



62

شركة مصفاة البترول األردنية

�صركة م�صفاة البرتول الأردنية
)�صركة م�صاهمة عامة حمدودة(

عمان – الأردن

ق���ائ���م���ة امل���رك���ز
31 كانــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول  اإي�صاح

2010 2011
دينـــــــــــــــــــار املوجودات دينــــــــــــــــــار 

موجودات متداولة :

  نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك    11,825,426  8,823,903 

 347,287,738  788,342,081 5   مدينون وار�صدة مدينة اخرى 

 356,241,732  389,345,839 6   زيت خام وم�صتقات برتولية جاهزة ولوازم 

     جمموع موجودات متداولة 1,189,513,346  712,353,373 

 6,538,177  14,483,051 7 موجودات �صريبية موؤجلة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
8 و34 4,645,658  -    الدخل ال�صامل 

8 و34    -  5,194,438    موجودات مالية متوفرة للبيع 

ممتلكات ومعدات :

  ارا�صي 6,953,325  6,953,325 

  ممتلكات ومعدات 324,525,192  307,970,819 

  ينزل : ال�صتهالك املرتاكم 254,277,230  248,130,474 

     �صايف ممتلكات ومعدات 70,247,962  59,840,345 

  م�صاريع قيد الجناز 839,885  3,879,962 

 70,673,632  78,041,172 9      جمموع ممتلكات ومعدات

     جمموع املوجودات  1,286,683,227  794,759,620 

ح�صابات متقابلة 

 156,787,303  156,787,303 14 زيت خام وم�صتقات املخزون الإ�صرتاتيجي

 25,691,414  28,440,739 28   �صندوق العجز والوفاه

اإن الإي�صاحات املرفقة ت�صكل جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقراأ معها . 

 رئيس مجلس االدارة
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امل��������ايل امل����وح����د
قائمة  )أ(

 الرئيس التنفيذي

31 كانــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول
2010 2011 اإي�صاح 

دينـــــــــــــــــــار املطلوبات دينــــــــــــــــــار 
مطلوبات متداولة :

 427,424,551  613,945,701 10   بنوك دائنة 

 264,740,456  501,206,009 11   دائنون وار�صدة دائنة اخرى 

 4,551,887  10,185,418 12   خم�ص�ص �صريبة الدخل 

      جمموع مطلوبات متداولة 1,125,337,128  696,716,894 

مطلوبات طويلة المد :

 22,601,314  25,193,523 28   املطلوب ل�صندوق العجز و الوفاة والتعوي�ص

 564,902  8,483,551 13   خم�ص�ص تعوي�ص نهاية اخلدمة

      جمموع املطلوبات طويلة المد 33,677,074  23,166,216 

21 / ب 41,087,625  -    خم�ص�ص ت�صوية الأرباح مع احلكومة 

حقوق امل�صاهمني - قائمة )د(
راأ�ص املال امل�صرح به واملكتتب به واملدفوع كاماًل

  )000ر000ر32 �صهم بقيمة دينار اأردين لل�صهم الواحد( 32,000,000  32,000,000 

15/ اأ 22,093,244  19,537,287  احتياطي اجباري 

15/ ب 104,816  104,816  احتياطي اختياري
اإحتياطي تقييم موجودات مالية / التغري املرتاكم يف 

 4,856,391  4,307,612 16   القيمة العادلة - بال�صايف

 18,378,016  28,075,728 17 الأرباح املدورة 

     جمموع حقوق امل�صاهمني 86,581,400  74,876,510 

     جمموع املطلوبات وحقوق امل�صاهمني 1,286,683,227  794,759,620 

ح�صابات متقابلة 

 156,787,303  156,787,303 14   وزارة املالية - متويل املخزون ال�صرتاتيجي 

 25,691,414  28,440,739 28   خم�ص�ص �صندوق العجز والوفاه

اإن الإي�صاحات املرفقة ت�صكل جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقراأ معها . 
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الرئيس التنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة

قائمة ) ب (

�صركة م�صفاة البرتول الأردنية
)�صركة م�صاهمة عامة حمدودة(

عمان – الأردن

قائمة الدخل املوحد

اإن الإي�صاحات املرفقة ت�صكل جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقراأ معها . 

لل�صنــــــة املنتهيــــــــة فـــــــــي
31 كانــــــــــــــــــــــــــون الأول

2010اإي�صاح  2011

دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار

 2,379,207,154  3,496,622,509 18 املبيعات 

)2,296,533,882( )3,338,989,368( 19 كلفة املبيعات 

 82,673,272  157,633,141      جممل الربح من املبيعات

 3,303,424  4,271,007 20 ي�صاف : ايرادات ت�صغيلية واخرى 

 85,976,696  161,904,148      جممل الأرباح التجارية 

)22,640,730( )26,227,394( 22 ينزل : م�صاريف البيع والتوزيع 

)7,237,714( )10,392,546( 23          م�صاريف ادارية وعمومية  

         فوائد وعمولت بنكية )44,519,997( )21,294,363(

)1,422,883( )6,580,953( 5          خم�ص�ص الديون امل�صكوك يف حت�صيلها

)6,241,537( )7,315,672( 11          خم�ص�ص ا�صتبدال ا�صطوانات غاز 

 - )220,388( 6          خم�ص�ص مواد بطيئة احلركة

21 / اأ -  )11,689,596(          ت�صوية الأرباح مع احلكومة )فائ�ص( 

21 / ب )41,087,625( -           خم�ص�ص ت�صوية الأرباح مع احلكومة 

)212,375( )65,000( 24          م�صاريف اأخرى 

 15,237,498  25,494,573          الربح قبل ال�صريبة - قائمة )هـ(

)2,262,249( )3,640,904( 12 م�صروف �صريبة الدخل 

 12,975,249  21,853,669     الربح لل�صنة - قائمة )ج( و)د(

 32,000,000  32,000,000 25   املتو�صط املرجح لعدد ال�صهم 

 405 / -  - / 683 25   ح�صة ال�صهم من الربح لل�صنة
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قائمة  )ج( 

الرئيس التنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة

�صركة م�صفاة البرتول الأردنية
)�صركة م�صاهمة عامة حمدودة(

عمان – الأردن

قائمة الدخل ال�سامل املوحد

لل�صنــــــة املنتهيــــــــة فـــــــــي
31 كانــــــــــــــــــــــــــون الأول

2010 2011

دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار

12,975,249 21,853,669 الربح لل�صنة - قائمة )ب(

بنود الدخل ال�صامل الآخر :

  التغري يف اإحتياطي تقييم املوجودات املالية / التغري املرتاكم يف 

224,918     القيمة العادلة - بال�صايف )548,779(

13,200,167 21,304,890      اجمايل الدخل ال�صامل لل�صنة - قائمة )د(
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حمدودة(
رتول الأردنية )�صركة م�صاهمة عامة 

�صركة م�صفاة الب
عمان - الأردن

حدة
ني املو

حقوق امل�ساهم
يف 

ت 
ريا

قائمة التغي
قائمة )د(

ف بها مبوجب تعليمات هيئة الوراق املالية .
*    ي�صمل بند الأرباح املدورة 14.483.051 دينار كما يف 31 كانون الأول 2011 ميثل موجودات �صريبية موؤجلة )6.538.177 دينار كما يف 31 كانون الأول 2010( مقيد الت�صر

 
*  قررت الهيئة العامة يف اإجتماعها العادي املنعقد بتاريخ 12 اأيار 2011 ، املوافقة على توزيع ما ن�صبته 30% من راأ�ص املال اأي ما يعادل 9/6 مليون دينار كاأرباح  للم�صاهمني عن العام 2010 .

*
 

اإن الإي�صاحات املرفقة ت�صكل جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقراأ معها .

اإحتياطـــي تقيـــم
 / موجودات ماليــة 

اأربــــــــــــــــاح
 التغري املرتاكم يف

اإحتياطـــــي
اإحتياطـــــــــــــي

راأ�ص املـــــــــال
املجمــــــــــــوع

* مـــــــــــــدورة
القيمــــة العادلــــة

اإختيـــــاري
اإجبــــــــــــــاري

املـــــــــــــدفوع
دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار
دينــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــار
دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار
العــــــــــــــــام 2011

 74،876،510 
 18،378،016 

4،856،391 
 104،816 

 19،537،287 
 32،000،000 

  الر�صيد يف بداية العام 
 21،853،669 

 21،853،669 
 - 

 - 
 - 

 - 
  الربح لل�صنة - قائمة )ب(

  التغري يف اإحتياطي تقييم املوجودات املالية بالقيمة 
 )548،779(

 - 
 )548،779(

 - 
 - 

 - 
  العادلة من خالل قائمة الدخل ال�صامل

 21،304،890 
 21،853،669 

 )548،779(
 - 

 - 
 - 

يل الدخل ال�صامل لل�صنة - قائمة )ج(
   اإجما

 - 
 )2،555،957(

 - 
 - 

 2،555،957 
 - 

  املقتطع لالإحتياطيات 
 )9،600،000(

 )9،600،000(
 - 

 - 
 - 

 - 
*

*
  ارباح موزعة على امل�صاهمني 

 86،581،400 
 28،075،728 

 4،307،612 
 104،816 

 22،093،244 
 32،000،000 

  الر�صيد يف نهاية العام

العــــــــــــــــام 2010
 69،676،343 

 14،926،517 
4،631،473 

 104،816 
 18،013،537 

 32،000،000 
  الر�صيد يف بداية العام 

 12،975،249 
 12،975،249 

 - 
 - 

 - 
 - 

  الربح لل�صنة - قائمة )ب(
 224،918 

 - 
224،918 

 - 
 - 

 - 
  التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع

 13،200،167 
 12،975،249 

224،918 
 - 

 - 
 - 

يل الدخل ال�صامل لل�صنة - قائمة )ج(
  اإجما

 - 
 )1،523،750(

 - 
 - 

 1،523،750 
 - 

  املقتطع لالحتياطي الجباري 
 )8،000،000(

 )8،000،000(
 - 

 - 
 - 

 - 
*

*
  ارباح موزعة على امل�صاهمني 

 74،876،510 
 18،378،016 

4،856،391 
 104،816 

 19،537،287 
 32،000،000 

   الر�صيد يف نهاية العام
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قائمة )هـ( 

�صركة م�صفاة البرتول الأردنية
)�صركة م�صاهمة عامة حمدودة(

عمان – الأردن

قائمة التدفقات النقدية املوحدة

 لل�صنـــــــة املنتهيــــــــــة فــــــــــــــي
31  كانـــــــــــــــــــــــــــــــــون الأولاإي�صاح

2010 2011
دينـــــــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــــــار التدفقات النقدية من عمليات الت�صغيل :

 الربح قبل ال�صريبة - قائمة )ب( 25،494،573 15،237،498 
التعديالت :

 6،569،569 7،814،260 9 ا�صتهالك ممتلكات و معدات  
21/اأ -  11،689،596  ت�صوية الأرباح مع احلكومة  

21/ب 41،087،625  -  خم�ص�ص ت�صوية اأرباح مع احلكومة  
 38،519 8،083،727 13 خم�ص�ص تعوي�ص نهاية اخلدمة  

 6،241،537 7،315،672 11 خم�ص�ص اإ�صتبدال اإ�صطوانات غاز  
خم�ص�ص اجازات موظفني   843،720 90،809 

 -  )3،801،337( خم�ص�ص ق�صايا  
 - 220،388 6 خم�ص�ص مواد بطيئة احلركة   

 1،422،883 6،580،953 5 خم�ص�ص الديون امل�صكوك يف حت�صيلها  

  �صايف التدفقات النقدية من عمليات الت�صغيل قبل التغري يف      93،639،581 41،290،411 
بنود راأ�ص املال العامل       

 )186،382،100(  )447،635،296(   )الزيادة( يف مدينني وار�صدة مدينة اخرى   
 )72،900،620(  )33،324،495(   )الزيادة( يف زيت خام وم�صتقات برتولية جاهزة ولوازم

 )498،216( الزيادة )النق�ص(  يف املطلوب ل�صندوق العجز والوفاة والتعوي�ص  2،592،209
الزيادة يف دائنني وار�صدة دائنة اخرى   232،408،717 1،726،370 

�صايف )الإ�صتخدامات( النقدية يف عمليات الت�صغيل قبل  
 )216،764،155(  )152،319،284( ال�صريبة واملخ�ص�صات املدفوعة       

 )1،945،901(  )5،952،248( 12 �صريبة دخل مدفوعة  
 )177،959(  )165،078( 13 تعوي�ص نهاية اخلدمة املدفوع  

 )99،594(  )547،268( اجازات موظفني مدفوعة  
 -  )1،613،300( ق�صايا مدفوعة   

 )218،987،609(  )160،597،178(  �صايف )الإ�صتخدامات( النقدية يف عمليات الت�صغيل      

التدفقات النقدية من عمليات ال�صتثمار :
 )4،245،246(  )11،439،593( )�صراء( ممتلكات و معدات

املتح�صل من بيع ممتلكات و معدات   20،820  52،886 
 )14،057،595(  )3،763،027( م�صاريع قيد الجناز - بال�صايف  
 )18،249،955(  )15،181،800( �صايف )الإ�صتخدامات( النقدية يف عمليات ال�صتثمار     

التدفقات النقدية من عمليات التمويل :
الزيادة  يف بنوك دائنة   186،521،150  241،742،305 
 )6،392،470(  )7،740،649(  ارباح موزعة على امل�صاهمني  
�صايف التدفقات النقدية من عمليات التمويل      178،780،501  235،349،835 
 )1،887،729( �صايف الزيادة )النق�ص(  يف النقد      3،001،523

نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك يف بداية ال�صنة   8،823،903 10،711،632 
نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك يف نهاية ال�صنة      11،825،426 8،823،903 

اإن الإي�صاحات املرفقة ت�صكل جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقراأ معها .  
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�سركة م�سفاة البرتول الأردنية
)�سركة م�ساهمة عاّمة حمدودة(

عّمان - اململكة الأردنّية الها�سمّية

عمان - �لأردن
اي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة
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ع����������������ام  -   1
 1968 عام  ويف  اأردين  دينار  ماليني  اأربعة  مقداره  براأ�صمال   1956 متوز   8 بتاريخ  ال�صركة  تاأ�ص�صت 
ت�صاعف راأ�صمال ال�صركة بحيث اأ�صبح ثمانية ماليني دينار ويف عام 1976 ارتفع راأ�ص املال الى اثنني 

وثالثني مليون دينار اأردين .
اربعة م�صانع  البرتولية  امل�صتقات  وت�صنيع  لتكرير  الرئي�صية  الوحدات  الى  بال�صافة  ال�صركة  متتلك 
املالية  القوائم  وتغطي  ال�صفلت  وبراميل  وال�صهاريج  الغاز  وا�صطوانات  املعدنية  الزيوت  تنتج  تابعة 

املوحدة املرفقة عمليات الوحدات الرئي�صية وامل�صانع التابعة .
كما تقوم ال�صركة ا�صافة الى تكرير وانتاج وت�صنيع امل�صتقات البرتولية بعملية نقل وتوزيع هذه امل�صتقات 
الى حمطات التوزيع املنت�صرة يف جميع انحاء اململكة ، ا�صافة الى عملية �صيانة هذه املحطات والقيام 

بت�صويق الزيوت املعدنية .
، يتوجب  الإمتياز  اإنهاء  2008 حول  بتاريخ 25 �شباط  الأردنية  الت�صوية مع احلكومة  اإتفاقية  مبوجب 
على ال�صركة ف�صل بع�ص ن�صاطات ال�صركة عن طريق تاأ�صي�ص �صركات جديدة مملوكة كليًا اأو جزئيًا 
ل�صركة م�صفاة البرتول الأردنية بعد تاريخ اإنتهاء عقد الإمتيــاز يف 2 اآذار 2008. هذا وقامت ال�صركة 
خالل ال�صنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2008 بتاأ�صي�ص �صركتني تابعتني مملوكتني بالكامل من قبل 
�صركة م�صفاة البرتول الأردنية و هما ال�صركة الأردنية ل�صناعة وتعبئة الغاز امل�صال وال�صركة الأردنية 
ل�صناعة الزيوت املعدنية، متهيدًا لف�صل ن�صاطي تعبئة الغاز و�صناعة الزيوت املعدنية، علمًا باأن هاتني 
ال�شركتني مل متار�شا اأي ن�شاط جتاري بعد ، ول تزال ال�شركة ب�شدد اإ�شتكمال اإجراءات ف�شل ن�شاطات 

ال�صركة الأخرى .
اأيلول  بتاريخ 12  املنعقدة  املالية املوحدة من قبل جمل�ص الدارة بقراره يف جل�صته  القوائم  اقرار  مت 

2012 وهي خا�صعة ملوافقة الهيئة العامة للم�صاهمني.

اإتفاقية الإمتياز  -   2
اإنتهت اإتفاقية الإمتياز املوقعة بني احلكومة وال�صركة بتاريخ 2 اآذار 2008 وعليه قامت ال�صركة بتوقيع 
اإتفاقية ت�صوية مع احلكومة الأردنية بتاريخ 25 �شباط 2008 حول اإنهاء الإمتياز والتي اأقرتها الهيئة 
العامة يف اإجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 22 اآذار 2008 حيث مل يتم ح�صر وعك�ص الأثر املايل 
لبع�ص بنود هذه الإتفاقية يف القوائم املالية املوحدة . هذا ومل يتم التو�صل لت�صوية نهائية حول اأر�صدة 
خم�ص�ص الديون امل�صكوك يف حت�صيلها، وخم�ص�ص املواد التالفة وبطيئة احلركة بحيث يرد للحكومة 

ما حت�صله ال�صركة من اأر�صدة هذين املخ�ص�صني القائمة بتاريخ اإنتهاء الإمتياز . 

�صركة م�صفاة البرتول الأردنية
)�صركة م�صاهمة عامة حمدودة(

عمان – الأردن

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة 
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ت�صرين   15 تاريخ  رقم 2009/132  الأردنية  البرتول  �صركة م�صفاة  اإدارة  قرار جمل�ص  هذا مبوجب 
الثاين 2009 ، متت املوافقة على ما ورد يف كتاب معايل وزير املالية رقم )25741/4/18( تاريخ 15 
ت�صرين الثاين 2009 لإنهاء الأمور املالية العالقة بني ال�صركة وكل من وزارتي املالية والطاقة والرثوة 

املعدنية وذلك مبوجب الأ�ص�ص التالية :
مليون  لل�صركة مبقدار 7/5  �صنوي  ربح  النفطية حتقيق  امل�صتقات  ت�صعري  اآلية  �صيتم من خالل    - 1
دينار بعد ال�شريبة لن�شاط التكرير والتوزيع مع مراعاة اأن يكون التغري يف نفقات ال�شركة �شمن 

الن�صب الطبيعية .
ت�صتثنى اأرباح م�صنع الزيوت من الأرباح امل�صار اإليها يف البند )1( اأعاله على اأن تخ�صع هذه    - 2

الأرباح ل�صريبة الدخل .
متنح ال�صركة مبلغ وقدره )10( �صنت / برميل من الوفر املتحقق للحكومة كربح اإ�صايف من بدل    - 3
تكرير النفط العراقي ويحت�صب هذا البدل على كمية الرباميل امل�صتلمة من قبل ال�صركة وعلى اأن 

تخ�صع هذه الأرباح لل�صريبة .
الإتفاق ما بني ممثلي احلكومة ورئي�ص جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�ص اإدارة ال�صركة على اأي    - 4

خم�ص�ص جديد اأو زيادة املخ�ص�صات القائمة واأن يتم مراجعتها ب�صكل ربعي .
هذا ومبوجب قرار رئا�صة الوزراء يف اإجتماعها املنعقد بتاريخ 24 ت�صرين الثاين 2009 مت املوافقة على 

البنود اأعاله لت�صوية العالقة املالية بني احلكومة و�صركة م�صفاة البرتول الأردنية .
مبوجب كتاب رئا�صة الوزراء رقم 6014/5/17/31 بتاريخ 24 اآذار 2010 وكتاب وزارة الطاقة والرثوة 
للعام  اأعاله  التفاقية  املوافقة على  متديد  اآذار 2010 متت  بتاريخ 29  املعدنية رقم 1439/1/5/6 

. 2010
هذا ومبوجب كتاب عطوفة رئي�ص جلنة التفاو�ص / اأمني عام وزارة الطاقة والرثوة املعدنية تاريخ 28 
حزيران 2012 واملوجه لل�صركة ، تعتقد احلكومة اأنه ينطبق على الأعوام 2011 و2012 قرار جمل�ص 
الوزراء بتحديد اأرباح ال�صركة لالأعوام من 2008 ولغاية 2010 مببلغ 7.5 مليون دينار من ن�شاط التكرير 
والتوزيع اإ�صافة اإلى اأرباح م�صنع الزيوت ، هذا ويفيد كتاب رئا�صة الوزراء رقم 16909/5/17/31 
تاريخ 21 حزيران 2012 واملوجه اإلى معايل وزير املالية بعدم املوافقة على اإعتماد الأر�صدة املتعلقة 
بح�صاب وزارة املالية الواردة يف القوائم املالية املوحدة لل�صركة لعام 2011 وخا�صة فيما يتعلق باأرباح 

ال�صركة اإ�صتنادًا لقرار جمل�ص الوزراء رقم )6668( بتاريخ 24 ت�صرين الثاين 2009 .
كانون  فـي31   املنتهية  لل�صنة  ال�صركة  اأرباح  احت�صاب  التفاقية مع احلكومة وعليه مت  يتم جتديد  مل 
الأول 2011 بناءًا على قرار جمل�ص الإدارة رقم )174/ 2012( بتاريخ 2 اأيلول 2012 وذلك بناًء على 

املفاو�صات الأولية مع احلكومة واملت�صمن ما يلي :
1 - احت�صاب ربح �صنوي لل�صركة مبقدار 15 مليون دينار بعد ال�شريبة لن�شاط التكرير والتوزيع .

2 - ت�صتثنى اأرباح م�صنع الزيوت من الأرباح امل�صار اليها يف البند )1( اأعاله ب�شرط حتميل م�شنع 
الزيوت التكاليف الثابتة واملتغرية اخلا�صة به �صواًء كانت مبا�صرة اأو غري مبا�صرة .

3 - ت�شتثنى اأرباح ن�شاط الغاز امل�شال من الأرباح امل�شار اليها اأعاله يف البند )1( .
4 - ي�صتثنى ما تتقا�صاه �صركة م�صفاة البرتول الأردنية مقابل تكرير النفط اخلام العراقي بواقع 

)10( �صنت / برميل من الأرباح على اأن تخ�صع هذه الأرباح لل�صريبة .
وقيد فرق الربح املحت�صب بهذه الطريقة عن احت�صابه على اأ�ص�ص جتارية حتت بند خم�ص�ص ت�صوية 
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الأرباح مع احلكومة وذلك حلني التو�صل اإلى تفاهم نهائي مع احلكومة حول احت�صاب اأرباح ال�صركة ، 
علمًا اأنه مل يتم اإ�شتثناء نتائج اأعمال ن�شاط الغاز امل�شال من الأرباح الواردة يف البند )3( اأعاله وذلك 

لعدم وجود �صجالت حما�صبية منف�صلة لها .

3   - اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية
اأ�س�س اعداد القوائم املالية املوحدة

ال�صادرة  والتف�صريات  املالية  للتقارير  للمعايريالدولية  وفقًا  املوحدة  املالية  القوائم  اعداد  مت   -
حولها. 

تظهر الرقام يف القوائم املالية املوحدة بالدينار الردين .   -
املوجودات واملطلوبات  با�صتثناء  التاريخية  التكلفة  املوحدة وفقًا ملبداأ  املالية  القوائم  اإعداد  مت   -

املالية حيث يتم اإظهارها بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم املالية املوحدة . 
اإن ال�صيا�صات املحا�صبية املتبعة يف اإعداد القوائم املالية املوحدة لل�صنة متماثلة مع ال�صيا�صات   -
التي مت اتباعها لل�صنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2010 با�صتثناء اأثر تطبيق املعايري اجلديدة 

واملعدلة كما يف اإي�صـاح )4- اأ( اأدناه واأثر تطبيق ما يلي :
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9( “الدوات املالية” ال�سادر بت�سرين الثاين 2009 

واملعدل بت�سرين الأول 2010
قامت ال�صركة وال�صركات التابعة لها بالتطبيق املبكر للمرحلة الأولى للمعيار الدويل للتقارير املالية 
رقم )9( يف اإعداد القوائم املالية املوحدة كما يف اأول كانون الثاين 2011 وفقًا ملتطلبات هيئة الأوراق 

املالية ووفقا لالحكام النتقاليه للمعيار ، وعليه مل يتم تعديل اأرقام املقارنه لل�صنة ال�صابقة .
اوجد املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9( »الأدوات املالية« )�صدر يف ت�صرين الثاين  2009 واملعدل 
يف ت�صرين الول 2010( متطلبات جديدة لت�صنيف وقيا�ص املوجودات املالية واملطلوبات املالية على 

النحو التايل :
• يتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9( قيا�ص جميع املوجودات املالية �صمن نطاق معياراملحا�صبة 	

اأو القيمة العادلة.  وعلى وجه التحديد ،  الدويل رقم )39( : »الإعرتاف والقيا�ص« بالتكلفة املطفاأة 
الإ�صتثمارات املحتفظ بها �صمن مناذج اعمال تهدف اإلى حت�صيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي 
يف  املطفاأة  بالتكلفة  تقا�ص  والتي  القائم  الدين  ر�صيد  على  والفائدة  الدين  اأ�صل  من  بدفعات  تتمثل 
نهاية الفرتات املحا�صبية الالحقة. كما يتم قيا�ص جميع الإ�صتثمارات الخرى )اأدوات امللكية والدين( 

بقيمتها العادلة يف نهاية الفرتات املحا�صبية الالحقة.
اإن اأهم تاأثري للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9( ب�صاأن ت�صنيف وقيا�ص املطلوبات املالية، يتعلق 
قائمة  خالل  من  العادلة  بالقيمة  )ت�صنف  املالية  للمطلوبات  العادلة  القيمة  يف  التغريات  مبحا�صبة 
الدخل املوحد( واملتعلق يف خماطر الئتمان لذلك اللتزام ، وعلى وجه التحديد املطلوبات املالية التي 
القيمة  التغري يف  يتم العرتاف مبقدار  فاإنه   ، الدخل  العادلة من خالل قائمة  بالقيمة  مت ت�صنيفها 
الدخل  بنود  �صمن  اللتزام  لذلك  الئتمان  خماطر  يف  بالتغريات  املتعلقة  املالية  للمطلوبات  العادلة 
ال�صامل املوحد ، اإل اإذا كان العرتاف باآثار التغريات يف خماطر ائتمان املطلوبات �صمن بنود الدخل 
ال�صامل املوحد من �صاأنه اأن يخلق اأو  ي�صخم عدم التطابق املحا�صبي يف قائمة الدخل املوحد .  كما ل 
يجوز اعادة تدوير لحق للتغريات يف القيمة العادلة املتعلقة مبخاطر الإئتمان للمطلوبات املالية اإلى 



73

التقرير السنوي السادس والخمسون

قائمة الدخل املوحد.  ومبوجب املعيار املحا�صبي الدويل رقم )39( ، فاأنه يتم العرتاف بكامل املبلغ 
من التغري يف القيمة العادلة لاللتزام املالــي بالقيمـة العادلة من خالل قائمة الدخل املوحد .

اإن من غري املقبول اإظهار املوجودات املالية بالتكلفة �صواًء تلك املقّيمة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
الدخل اأو من خالل قائمة الدخل ال�صامل .

ان تفا�صيل اثر اتباع املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9( املرحلة الأولى مدرجة يف الي�صاح رقم 
)34( حول القوائم املالية املوحدة.

فيما يلي اأهم ال�صيا�صات املحا�صبية اجلديدة واملعدلة واملتبعـة خالل ال�صنـــــــــة املنتهيــة فــــي 31كانون 
الأول 2011 :

1  - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�سامل 
املدى  على  بها  الحتفاظ  بغر�ص  امللكية  اأدوات  يف  ال�صتثمارات  املالية  املوجودات  هذه  متثل       -

الطويل.
ال�صراء ويعاد  اليها م�صاريف القتناء عند  العادلة م�صافًا  -    يتم اثبات هذه املوجودات بالقيمة 
تقييمها لحقًا بالقيمة العادلـة ، ويظهر التغري يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل ال�صامل املوحد 
بنود  حتويل  فروقات  عن  الناجت  العادلة  القيمة  يف  التغري  فيها  مبا  امل�صاهمني  حقوق  و�صمن 
املوجودات غري النقدية بالعمالت الجنبية ، ويف حال بيع هذه املوجودات اأو جزء منها يتم اأخذ 
الأرباح اأو اخل�صائر الناجتة عن ذلك يف قائمة الدخل ال�صامل املوحد و�صمن حقوق امل�صاهمني 
الى  مبا�صرة  املباعة  املالية  للموجودات  العادلة  القيمة  احتياطي  ر�صيد  حتويل  ويتم  املوحدة 

الرباح واخل�صائر املدورة ولي�ص من خالل قائمة الدخل املوحد .
-      يتم اأخذ الرباح املوزعة يف قائمة الدخل املوحد . 

معيار املحا�سبة الدويل رقم )24( الإف�ساحات عن جهات ذات عالقة – )معدل(
يو�صح املعيار املعدل تعريف اجلهات ذات العالقة لت�صهيل عملية حتديد اجلهات ذات العالقة واإلغاء 

التفاوت يف عملية التطبيق.
مل يكن هناك اأي اأثر على املركز املايل املوحد اأو الأداء املايل عند تطبيق املعيار املّعدل.

معيار املحا�سبة الدويل رقم )32( الأدوات املالية – عر�س وت�سنيف حقوق الإ�سدار 
– )معدل(

مت تعديل تعريف املطلوبات املالية بحيث يتم ت�صنيف حقوق الإ�صدار )وبع�ص عقود اخليارات( �صمن 
اأدوات حقوق ملكية  الفئة من  لنف�ص  املالكني احلاليني  امللكية يف حال مت منح احلقوق جلميع  حقوق 
املن�صاأة كل ح�صب ملكيته اأو يف حال مت منح حقوق ل�صراء عدد حّمدد من اأدوات حقوق ملكية املن�صاأة 

مقابل مبلغ حّمدد .
مل يكن هناك اأي اأثر على املركز املايل املوحد اأو الأداء املايل عند تطبيق املعيار املّعدل.

وفيما يلي اأهم ال�صيا�صات املحا�صبية :
اأ  - اأ�ص�ص توحيد القوائم املالية

تت�صمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية لل�صركة وال�صركات التابعة لها واخلا�صعة ل�صيطرتها، 
وتتحقق ال�صيطرة عندما يكون لل�صركة القدرة على التحكم يف ال�صيا�صات املالية والت�صغيلية لل�صركة 
التابعة وذلك للح�صول على منافع من ان�صطتها، ويتم ا�صتبعاد املعامالت والأر�صدة واليرادات 
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وامل�صروفات فيما بني ال�صركة وال�صركات التابعة .
يتم اإعداد القوائم املالية لل�صركات التابعه لنف�ص ال�صنه املالية لل�صركة باإ�صتخدام نف�ص ال�صيا�صات 
املحا�صبية املتبعة يف ال�صركة ، اإذا كانت ال�صركة التابعة تتبع �صيا�صات حما�صبية تختلف عن تلك 
املتبعة يف ال�صركة فيتم اإجراء التعديالت الالزمة على القوائم املالية لل�صركة التابعة لتتطابق مع 

ال�صيا�صات املحا�صبية املتبعة يف ال�صركة .
متتلك ال�صركة كما يف 31 كانون الول 2011 ال�صركات التابعة التالية :

ن�صبة امللكية را�ص املال ا�صم ال�صركة
ر�صيد ال�صتثمار كمـــــــا 
فـــــــي 31 كانون الأول 

2011
تاريخ التاأ�صي�صاملوقع 

دينـــــــــــــار%دينـــــــــــــار
28 اأيار 2008عمان0001002.000.000ر000ر4 ال�صركة الأردنية ل�صناعة وتعبئة  الغاز امل�صال )مدفوع %50( *
28 اآيار 2008عمان0001001.500.000ر000ر3ال�صركة الأردنية ل�صناعة الزيوت  املعدنية )مدفوع %50( **

بلغ جمموع موجودات ال�صركة الأردنية ل�صناعة وتعبئة الغاز امل�صال 2.180.399 دينار وجمموع مطلوباتها 123.394 دينار   *
كما يف 31 كانون الأول 2011 ، كما بلغت اأرباحها 57.005 دينار لل�صنة املنتهية يف 31 كانون الأول  2011 .

بلغ جمموع موجودات �صركة الأردنية ل�صناعة الزيوت املعدنية 1.635.296 دينار وجمموع مطلوباتها 92.544 دينار كما يف   **

31 كانون الأول 2011 ، كما بلغت اأرباحها 42.752 دينار لل�صنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2011 .

ب -  يتم حتديد �صعر الزيت اخلام وامل�صتقات اجلاهزة ب�صعر القيمة التح�صيلية او الكلفة ايهما اقل 
ويتم حتديد الكلفة وفقًا لطريقة املتو�صط احل�صابي املرجح . 

اأما الب�صاعة اجلاهزة وحتت الت�صنيع يف م�صنع الزيوت وم�صنع ال�صطوانات التابعني لل�صركة 
فتظهر بالكلفة وفقًا لطريقة املتو�صط احل�صابي املرجح اأو �صايف القيمة التح�صيلية اأيهما اأقل . 

كما اأن املواد الولية وقطع الغيار واللوازم تظهر بالكلفة وفقًا لطريقة املتو�صط احل�صابي املرجح اأو 
�صايف القيمة التح�صيلية اأيهما اأقل ويتم اأخذ خم�ص�ص للب�صاعة الراكدة . 

ج - موجودات مالية متوفرة للبيع
ال�صيا�صة املطبقة قبل الأول من كانون الثاين 2011  

اأو  للمتاجرة  ولي�صت  للبيع  كمتوفرة  بها  الحتفاظ  امتالكها  من  الغر�ص  مالية  موجودات  هي     -
الحتفاظ بها حتى تاريخ ال�صتحقاق .

اأنها متوفرة للبيع عند ال�صراء ب�صبب نية الدارة بيع هذه  ومت ت�صنيف هذه ال�صتثمارات على 
الدوات املالية عند توفر اأ�صعار بيع منا�صبة لتحقيق اأرباح اأو تولد عوائد ناجتة عن متلك الأوراق 

املالية .
-    يتم اثبات املوجودات املالية املتوفرة للبيع بالقيمة العادلة م�صافًا اليها م�صاريف القتناء عند 
بند م�صتقل  العادلة يف  القيمة  التغري يف  العادلة، ويظهر  بالقيمة  تقييمها لحقًا  ويعاد  ال�صراء 
�صمن بند التغري املرتاكم يف القيمة العادلة يف حقوق امل�صاهمني . ويف حال بيع هذه املوجودات 
اأو جزء منها اأو ح�صول تدين يف قيمتها يتم قيد الأرباح اأو اخل�صائر الناجتة عن ذلك يف قائمة 
الدخل املوحد . ميكن ا�صرتجاع خ�صارة التدين التي مت ت�صجيلها �صابقا يف قائمة الدخل املوحد 
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الأدوات قد حدثت يف فرتة لحقة  لتلك  العادلة  القيمة  الزيادة يف  ان  اذا ما تبني مبو�صوعية 
قائمة  خالل  من  الدين  لدوات  التدين  خ�صائر  ا�صرتجاع  يتم  حيث   ، التدين  خ�صائر  لت�صجيل 
التغري  خالل  من  ال�صركات  اأ�صهم  من  التدين  خ�صائر  ا�صرتجاع  يتم  حني  يف   ، املوحد  الدخل 

املرتاكم يف القيمة العادلة .
-    يتم قيد الفوائد املكت�صبة من املوجودات املالية املتوفرة للبيع يف قائمة الدخل املوحد باإ�صتخدام 
طريقة الفائدة الفعلية كما يتم اأخذ التدين يف قيمة هذه املوجودات يف قائمة الدخل املوحد عند 

حدوثه .
ويتم  بالتكلفة  عليه  يعتمد  ب�صكل  العادلة  قيمتها  التي ل ميكن حتديد  املالية  املوجودات  تظهر      -

ت�صجيل اي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل املوحد .
د -  القيمة العادلة

ان اأ�صعار الإغالق ) �صراء موجودات / بيع مطلوبات( بتاريخ القوائم املالية يف ا�صواق ن�صطة متثل 
القيمة العادلة لالدوات وامل�صتقات املالية التي لها ا�صعار �صوقية .

يف حال عدم توفر اأ�صعار معلنة او عدم وجود تداول ن�صط لبع�ص الأدوات وامل�صتقات املالية او عدم 
ن�شاط ال�شوق يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق منها :

-     مقارنتها بالقيمة ال�صوقية احلالية لأداة مالية م�صابهة لها اإلى حد كبري .
-     حتليل التدفقات النقدية امل�صتقبلية وخ�صم التدفقات النقدية املتوقعة بن�صبة م�صتخدمة يف اأداة 

مالية م�صابهة لها .
-     مناذج ت�صعري اخليارات .

-     يتم تقييم املوجودات واملطلوبات املالية طويلة المد والتي ل ت�صتحق عليها فوائد مبوجب خ�صم 
الفوائد  ايــرادات  �صمن  اخل�صم  فائدة  اخذ  ويتم  الفعالة،  الفائدة  وب�صعر  النقدية  التدفقات 

املقبو�صة يف قائمة الدخل املوحد .
بالإعتبار  وتاأخذ  ال�صوق  توقعات  تعك�ص  عادلة  قيمة  على  احل�صول  الى  التقييم  طرق  تهدف 

العوامل ال�صوقية واأية خماطر اأو منافع متوقعه عند تقدير قيمة الأدوات املالية.
ه� - التدين يف قيمة املوجودات املالية

تقوم الإدارة مبراجعة القيم املثبتة يف ال�صجالت للموجودات املالية يف تاريخ قائمة املركز املايل 
�صكل  على  او  افراديًا  قيمتها  يف  تدين  على  تدل  موؤ�صرات  هنالك  كانت  اذا  فيما  لتحديد  املوحد 
جمموعة ، ويف حالة وجود مثل هذه املوؤ�صرات فانه يتم تقدير القيمة القابلة لال�صرتداد من اجل 

حتديد خ�صارة التدين .
و  - تظهر الذمم املدينة ب�صايف القيمة التح�صيلية ويتم اخذ خم�ص�ص للديون امل�صكوك يف حت�صيلها 

واملتاأخرة الت�صديد مبوجب تقديرات الدارة للمبالغ القابلة لال�صرتداد منها . 
ز  - املمتلكات واملعدات

 ، - تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد تنزيل ال�صتهالك املرتاكم واي تدين يف قيمتها 
لالإ�صتخدام  جاهزة  تكون  عندما  الأرا�صي(  )با�صتثناء  واملعدات  املمتلكات  ا�صتهالك  ويتم 
بطريقة الق�صط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املتوقع لها با�صتخدام الن�صب ال�صنوية املئوية 

التالية :
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%
2 – 4مباين

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

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

10 – 11وحدات حتميل املنتجات
15ال�صيارات

10 – 15اأثاث ومعدات املكاتب
10املكتبة ومعدات التدريب

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

40اجهزة حا�صب اآيل

-     عندما يقل املبلغ املمكن ا�صرتداده من اأي من املمتلكات واملعدات عن �صايف قيمتها الدفرتية 
القيمة املمكن ا�صرتدادها وقيد قيمة التدين يف قائمة الدخل  اإلى  فاإنــه يتم تخفي�ص قيمتها 

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

باعتباره تغري يف التقديرات .
-   يتم ا�صتبعاد املمتلكات واملعدات عند التخل�ص منها او عندما ل يعود اأي منافع م�صتقبلية متوقعة 

من ا�صتخدامها او من التخل�ص منها .
ح   - يتم اخذ خم�ص�ص ل�صريبة الدخل على ا�صا�ص التقديرات لاللتزامات ال�صريبية املتوقعة ، ويتم 
اخذ فروقات �صريبة الدخل املتحققة على ال�صركة يف قائمة الدخل املوحد عند دفعها بعد اجراء 

الت�صوية النهائية مع دائرة �صريبة الدخل .
ط  - اإن ال�صرائب املوؤجلة هي ال�صرائب املتوقع دفعها او ا�صرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املوؤقتة 
الربح  احت�صاب  يتم  التي  والقيمة  املوحدة  املالية  القوائم  يف  املطلوبات  او  املوجودات  قيمة  بني 
ال�صريبي على ا�صا�صها . يتم احت�صاب ال�صرائب املوؤجلة با�صتخدام طريقة اللتزام بقائمة املركز 
املايل املوحدة وحتت�صب ال�صرائب املوؤجلة وفقًا للن�صب ال�صريبية التي يتوقع تطبيقها عند ت�صوية 

اللتزام ال�صريبي او حتقيق املوجودات ال�صريبية املوؤجلة .
-      يتم مراجعة ر�صيد املوجودات واللتزامات ال�صريبية املوؤجلة يف تاريخ القوائم املالية املوحدة 
ويتم تخفي�صها يف حالة توقع عدم امكانية ال�صتفادة من تلك املوجودات ال�صريبية جزئيا او 

كليا اأو بت�صديد اللتزام ال�صريبي اأو انتفاء احلاجة له .
تاريخ قائمة املركز املايل  التزامات يف  ال�صركة  يتم العرتاف باملخ�ص�صات عندما يكون على  ي  - 
املوحدة نا�صئة عن احداث �صابقة وان ت�صديد اللتزامات حمتمل وميكن قيا�ص قيمتها ب�صكل يعتمد 

عليه .
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ك  - يتحقق اليراد من مبيعات الوقود عند ت�صليمها للعميل وا�صدار الفاتورة .
ل  - تقيد الفوائد يف قائمة الدخل املوحد مبوجب اأ�صا�ص ال�صتحقاق . 

با�صتخدام ال�صعار  بالدينار الردين  العام  التي متت خالل  بالعمالت الجنبية  املعامالت  تقيد  م  - 
واملطلوبات  املــوجــودات  حتويل  العام  نهاية  يف  ويتم   ، املعامالت  تلك  حــدوث  بتاريخ  ال�صائدة 
املركزي  البنك  املعلنة من  ال�صعار  متو�صط  با�صتخدام  الردين  الدينار  الى  الجنبية  بالعمالت 

الردين وتوؤخذ فروق العملة الناجمة عن التحويل يف قائمة الدخل املوحد .
ن  - يتم اأخذ خم�ص�ص ل�صتبدال ا�صطوانات الغاز امل�صطوبة بناًء على الدرا�صات الفنية املعدة من قبل 

الإدارة والتي تقدر عدد ال�صطوانات املنوي �صطبها كل عام . 
اللتزامات  ملواجهة  يتم اخذ خم�ص�ص  و  املركبات  الذاتي على  التاأمني  �صيا�صة  ال�صركة  -  تتبع  �س 

الناجتة عن حوادث املركبات مبا يعادل قيمة اق�شاط التاأمني ال�شامل على املركبــات وحمولتها .
ع  - يتم احت�صاب خم�ص�ص للب�صاعة بطيئة وعدمية احلركة بال�صافة الى الب�صاعة التالفة بناًء على 

الدرا�صات الفنية التي جتريها اللجان املخت�صة يف ال�صركة . 
ف -  يتم تكوين خم�ص�ص ملواجهة الإلتزامات القانونية والتعاقدية اخلا�صة بتعوي�ص نهاية اخلدمة 
وتعوي�ص العجز والوفاة للموظفني عن مدة اخلدمة لكل موظف بتاريخ قائمة املركز املايل املوحد 

مبوجب اللوائح الداخلية لل�صركة .
�س  - اإ�صتخدام التقديرات

اإدارة ال�صركة القيام  اإعداد القوائم املالية املوحدة وتطبيق ال�صيا�صات املحا�صبية يتطلب من  اإن 
بتقديرات واجتهادات توؤثر يف مبالغ املوجودات املالية واملطلوبات املالية والإف�صاح عن اللتزامات 
املحتملة . كما ان هذه التقديرات والجتهادات توؤثر يف الإيرادات وامل�صاريف واملخ�ص�صات وكذلك 
يف التغريات يف القيمة العادلة التي تظهر �صمن حقوق امل�صاهمني . وب�صكل خا�ص يتطلب من اإدارة 
 . واأوقاتها  امل�صتقبلية  النقدية  التدفقات  مبالغ  لتقدير  هامة  واجتهادات  اأحكام  اإ�صدار  ال�صركة 
اإن التقديرات املذكورة مبنية بال�صرورة على فر�صيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من 
التقدير وعدم التيقن وان النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغريات الناجمة 

عن اأو�صاع وظروف تلك التقديرات يف امل�صتقبل .
اإننا نعتقد باأن تقديراتنا �صمن القوائم املالية املوحدة معقولة ومف�صلة على النحو التايل :

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

الدولية للتقارير املالية .
يتم حتميل ال�صنة املالية مبا يخ�صها من نفقة �صريبة الدخل وفقا لالأنظمة والقوانني واملعايري   -

الدولية للتقارير املالية .
تقوم الإدارة باإعادة تقدير الأعمار الإنتاجية لالأ�صول امللمو�صة ب�صكل دوري لغايات احت�صاب    -
ال�صتهالكات ال�صنوية اعتمادا على احلالة العامة لتلك الأ�صول وتقديرات الأعمار الإنتاجية 

املتوقعة يف امل�صتقبل ، ويتم اخذ خ�صارة التدين يف قائمة الدخل املوحد .
يتم تكوين خم�ص�ص لقاء الإ�صطوانات املتوقع �صطبها وا�صتبدالها يف امل�صتقبل اعتمادًا على   -
مبوجب  تكوينه  الواجب  املخ�ص�ص  لتقدير  ال�صركة  اإدارة  قبل  من  معتمدة  وفر�صيات  اأ�ص�ص 

املعايري الدولية للتقارير املالية .
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يتم تكوين خم�ص�ص ملواجهة الإلتزامات القانونية والتعاقدية اخلا�صة بتعوي�ص نهاية اخلدمة    -
وتعوي�ص العجز والوفاة مبوجب اللوائح الداخلية لل�صركة .

معدة  قانونية  درا�صة  على  اإعتمادًا  ال�صركة  �صد  املقامة  الق�صايا  لقاء  خم�ص�ص  تكوين  يتم    -
من قبل امل�صت�صارين القانونني لل�صركة والتي مبوجبها يتم حتديد املخاطر املحتمل حدوثها يف 

امل�صتقبل ، ويعاد النظر يف تلك الدرا�صات ب�صكل دوري .
الذي  العادلة  القيمة  ت�صل�صل  م�صتوى  عن  والإف�صاح  حتديد  يتم   : العادلة  القيمة  م�صتويات    -
وفقًا  العادلة  القيمة  قيا�صات  ف�صل  يتم  كما  كاملة  العادلة  القيمة  مقايي�ص  فيه  ت�صنف 
للم�صتويات املحددة يف املعايري الدولية للتقارير املالية. ميثل الفرق بني امل�صتوى )2( وامل�صتوى 
)3( ملقايي�ص القيمة العادلة تقييم ما اإذا كانت املعلومات اأو املدخالت ميكن مالحظتها ومدى 
للمدخالت  اأحكام وحتليل دقيق  يتطلب و�صع  التي ل ميكن مالحظتها مما  املعلومات  اأهمية 
امل�صتخدمة لقيا�ص القيمة العادلة مبا يف ذلك الأخذ بالعتبار كافة العوامل التي تخ�ص الأ�صل 

اأو اللتزام .

4 - تطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة 
اأ -   معايري التقارير املالية الدولية والتف�صريات اجلديدة واملعدلة والتي لي�ص لها اأثر على القوائم املالية 

املوحدة:
تــم اتبـاع املعايري والتف�صريات اجلديدة واملعدلة التالية يف اعداد القوائم املالية املوحدة لل�صركة، 
والتي مل توؤثر على املبالغ اأو الف�صاحات الواردة يف القوائم املالية املوحدة علمًا اأنه قد يكون لها 

تاأثري على املعاجلة املحا�صبية فيما يتعلق باملعامالت والرتتيبات امل�صتقبليــة :

 )24( رقم  الدويل  املحا�صبة  معيار  من  ال�صابقة  الن�صخة  متطلبات  يعدل 
بحيث :

	•يوفر اإعفاءات جزئية ملتطلبات اإف�صاحا معامالت الأطراف ذات عالقة 
مع املن�صاأت احلكومية

	•يف�صر تعريف الأطراف ذات عالقة
ذات  باأطراف  املتعلقة  الإرتباطات  لإف�صاح  �صريح  متطلب  على  يحتوي  •	

عالقة.

 )2009 عام  يف  )املعدل   )24( رقم  الدويل  املحا�صبي  املعيار 
اإف�صاحات اأطراف ذات عالقة.

يوفر املعيار اإعفاءات اإ�صافية عند تطبيق املعايري الدولية للتقاربر املالية مبا 
يتعلق باملعيار الدويل للتقارير املالية رقم )7(: الأدوات املالية – اإف�صاحات 
اإ�صافية  تعقيدات  حدوث  عدم  ول�صمان  املتاأخر  الإدراك  اإ�صتخدام  لتجنب 

ملطبقي املعايري الدولية للتقارير املالية.

تطبيق   :)1( رقم  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  على  التعديالت 
املعايري الدولية للتقارير املالية لأول مرة املتعلق باإعفاءات حمدودة 
من اإظهار اأرقام مقارنة ملطبقي املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

)7( لأول مرة.
– العر�ص بحيث  يعَدل معيار املحا�صبة الدويل رقم )32(: الأدوات املالية 
على  احل�صول  حق  حاملها  تعطي  التي  املالية  الأدوات  ت�صنيف  يتطلب 
عملة  اأي  من  ثابت  عدد  مقابل  نف�صها  املن�صاأة  ملكية  اأدوات  من  ثابت  عدد 
كاأدوات ملكية فقط عندما تقوم املن�صاأة مبنح الأداة املالية جلميع املالكني 
احلاليني لنف�ص الفئة من اأدوات امللكية غري امل�صتقة وكل ح�صب ملكيته. قبل 
تعديل املعيار كان يتم معاجلة حقوق الإ�صدار بالعملة غري العملة الوظيفية  

للُم�صدر على اأنها م�صتقات مالية.

التعديالت على معيار املحا�صبة الدويل رقم )32(: الأدوات املالية 
الإ�صدار. حقوق  بت�صنيف  املتعلق  – العر�ص 

املحا�صبة  معيار   :)14( رقم  للتف�صري  حمدودة  تطبيقات  تعديالت  يعطي 
الأدنى  احلد  املحددة،  املنفعة  ملوجودات  احلد   –  )19( رقم  الدويل 
املن�صاأة  تكون  عندما  التعديالت  تطبق  وتفاعالتها.  التمويل  للمتطلبات 
خا�صعة ملتطلبات احلد الأدنى للتمويل وتقوم بدفعة مبكرة من امل�صاهمات 
يف خطط منافع املوظفني لتغطية تلك املتطلبات في�صمح مبعاجلة هذه الدفعة 

على اأنها موجودات.

التعديالت على التف�صري رقم )14( الأدوات املالية : الدفع مقدمًا 
املوظفني  منافع  خلطط  موجودات  لتمويل  الأدنى  احلد  ملتطلبات 

املُحددة.
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مل يكن لتطبيق التح�صينات على معايري التقارير املالية الدولية والتي تعدل 
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )1( و)3( و)7( و معيار املحا�صبة الدويل 
رقم )1( و)27( و)34( و)32( والتف�صري رقم )13( اأية تاأثريات جوهرة 

على املبالغ والإف�صاحات الواردة يف القوائم املالية.

عام  ال�صادرة  الدولية  املالية  التقارير  معايري  على  التح�صينات 
.2010

حقوق  اأدوات  اإ�صدار  خالل  من  املالية  املطلوبات  اإطفاء  اإحت�صاب  يتطلب 
ملكية بالقيمة العادلة )يف�صل من خالل القيمة العادلة لأدوات حقوق امللكية 
العادلة  القيمة  اأدوات  بني  العادلة  القيمة  بني  الفرق  قيد  ويتم  امل�صدرة( 
امل�صدرة واملطلوبات التي مت اإطفائها يف قائمة الدخل. ل ت�صري التف�صريات 
عندما عندما تكون �شروط التحويل موجودة بالعقد الأ�شلي اأو للح�شول على 

�صيطرة م�صرتكة للمعاملة.

حقوق  اأدوات  خالل  من  املطلوبات  اإطفاء   :)19( رقم  التف�صري 
امللكية.

ب –  معايري التقارير املالية الدولية والتف�صريات اجلديدة واملعدلة ال�صادرة وغري �صارية املفعول بعد :
اأدناه  الــواردة  واملعدلة  اجلديدة  والتف�صريات  الدولية  املالية  التقارير  معايري  ال�صركة  تطبق  مل 

ال�صادرة وغري �صارية املفعول بعد :

�صارية املفعول لل�صنوات املالية التي تبداأ يف اأو بعد

اأول كانون الثاين 2012 املتعلق  ال�صرائب   )12( رقم  الدويل  املحا�صبة  معيار  على  التعديالت 
بال�صرائب املوؤجلة: اإ�صرتداد املوجودات ال�صمنية.

اأول كانون الثاين 2014 التعديالت على معيار املحا�صبة الدويل رقم )32( : الأدوات املالية – تقا�ص 
املوجودات واملطلوبات املالية.

اأول متوز 2011 التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )7( : الأدوات املالية / 
الإف�صاحات – نقل املوجودات.

اأول متوز 2013 التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )7( : الأدوات املالية / 
الإف�صاحات –  تقا�ص املوجودات واملطلوبات املالية.

اأول متوز 2012 معيار املحا�صبة الدويل رقم )1( : عر�ص القوائم املالية.

اأول كانون الثاين 2013 معيار املحا�صبة الدويل رقم )19( : منافع املوظفني.

اأول كانون الثاين 2013 معيار املحا�صبة الدويل رقم )27( : القوائم املالية املنف�صلة.

اأول كانون الثاين 2013 احلليفة  ال�صركات  يف  الإ�صتثمار   :  )28( رقم  الدويل  املحا�صبة  معيار 
وامل�صاريع امل�صرتكة.

اأول كانون الثاين 2013 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )10( : القوائم املالية املوحدة.

اأول كانون الثاين 2013 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )11( : الإتفاقيات امل�صرتكة.

اأول كانون الثاين 2013 يف  احل�ص�ص  عن  الإف�صاح   :  )12( رقم  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار 
املن�صاآت الأخرى.

اأول كانون الثاين 2013 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )13( : اإحت�صاب القيمة العادلة.
اأول كانون الثاين 2013 التف�صري رقم )20( : تكاليف التعرية يف مرحلة الإنتاج ل�صطح منجم.

تتوقع اإدارة ال�صركة اأن يتم تطبيق كل من املعايري والتف�صريات املبينة اأعاله يف اإعداد القوائم املالية املوحدة 
اأثر جوهري على القوائم املالية  اأية  اأن حتدث هذه املعايري والتف�صريات  عند تاريخ �صريان كل منها دون 

املوحدة لل�صركة .
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5- مدينون واأر�سدة مدينة اأخرى
يتكون هذا البند مما يلي :     

31 كانـــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول
20112010

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــار
38.378.98745.575.270دوائر وموؤ�ص�صات حكومية – حمروقات 

102.974.83451.911.650وزارة املالية )اأ( 
539.245.700191.294.106عمالء حمروقات و�صركات الكهرباء والنقل

26.822.31618.621.192مدينون اخرون
1.644.9391.290.180ذمم موظفني

320.201418.608�صلف على ح�صاب تعوي�ص مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني 
709.386.977309.111.006     جمموع املدينون

52.705.02842.086.873�صيكات بر�صم التح�صيل )ب(
38.197.8331.518.783تاأمينات اإعتمادات واأوامر �صراء 

1.223.8281.166.321م�صاريف مدفوعة مقدمًا
42.39840.677ار�صدة مدينة اخرى )تاأمينات قابلة لال�صرتداد وغريها(

801.556.064353.923.660
)6.635.922()13.213.983(ينزل : خم�ص�ص الديون امل�صكوك يف حت�صيلها )ج(

788.342.081347.287.738

ي�صمل هذا البند دفعات مقدمة ل�صالح احلكومة بحوايل 8/79 مليون دينار على ح�صاب فائ�ص  اأ - 
ا�صترياد النفط العراقي والذي ميثل قيمة الوفر املايل املتحقق من ا�صترياد النفط العراقي ، حيث 
مت مبوجب كتاب وزارة الطاقة والرثوة املعدنية رقم 4113/2/2/9 تاريخ 6 ت�صرين الأول 2009 
مطالبة ال�صركة باإحت�صاب الوفر املايل املتحقق من اخل�صم املمنوح للحكومة من ا�صترياد النفط 

العراقي منذ �صهر اأيلول 2008 ولغاية تاريخه وقيده ل�صالح احلكومة .
ب -  ميتد اإ�صتحقاق �صيكات بر�صم التح�صيل لغاية 30 كانون الثاين 2012 .

ان احلركة احلا�صلة على خم�ص�ص الديون امل�صكوك يف حت�صيلها كما يلي : ج - 

20112010
دينــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــار

6.635.9225.220.116ر�صيد بداية ال�صنة
6.580.9531.422.883املخ�ص�ص امل�صتدرك خالل ال�صنة

)7.077()2.892(املحرر خالل ال�صنة )م�صطوبة(
13.213.9836.635.922ر�صيد نهاية ال�صنة 

تتبع ال�صركة �صيا�صة التعامل مع اأطراف موؤهلة اإئتمانيًا ، وذلك من اأجل تخفيف خطر اخل�صائر املالية 
الناجمة عن عدم الوفاء بالإلتزامات . وفيما يلي قائمة الذمم املدينة م�صتحقة ال�صداد وليوجد تدين 

يف قيمتها : 
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31 كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول
20112010

دينـــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــار
1446.100.783188.262.401 يوم – 119 يوم

120246.080.837102.083.053 يوم – 179 يوم
1803.094.1395.129.891 يوم – 365 يوم

14.111.21813.635.661اأكرث من �صنة
709.386.977309.111.006     املجمــــــوع

6   - زيت خام وم�ستقات برتولية جاهزة ولوازم 
يتكون هذا البند مما يلي :

31 كانــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول
20112010

دينـــــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــــار
96.280.258153.239.507م�صتقات برتولية جاهزة وزيوت 

45.250.10376.174.120زيت خام ومواد حتت الت�صغيل 
53.705.55148.704.206مواد اولية وقطع غيار ولوازم خمتلفة 

216.540.264100.483.377ب�صاعة بطريق ال�صحن
)22.359.478()22.430.337(خم�ص�ص مواد راكدة وبطيئة احلركة

389.345.839356.241.732

اإن احلركة احلا�صلة على خم�ص�ص املواد الراكدة وبطيئة احلركة كما يلي :   -

20112010
دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــــار

22.359.47822.370.935ر�صيد بداية ال�صنة
-220.388املخ�ص�ص امل�صتدرك خالل ال�صنة

)11.457()149.529(ينزل : مواد م�صطوبة
22.430.33722.359.478     ر�صيد نهاية ال�صنة 
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جلة 
ت �سريبية موؤ

جودا
 7  -  مو

مما يلي : 
   يتكون هذا البند 

 قيمة املوجودات 
 ال�صريبية

 املوؤجلة كمـــــا فـــــــــي  
 31 كــانون الأول 

2010

  لل�صنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2011 

البنود التي نتج عنها
 موجودات �صريبية موؤجلة 

 املحول الى قائمة 
 الدخل

  قيمــة ال�صريبة 
 الـــر�صيد فــــي 

 خالل ال�صنة 
 بال�صايف

  املــــــــــوؤجلة 
  نهــاية ال�صنــــة  

  املحـــــــــررة 
  امل�صـــافــــــة 

  ر�صيد بداية ال�صنة 

 دينــــــــــــــــــــــــــــــــار 
 دينــــــــــــــــــــار 

 دينــــــــــــــار 
 دينــــــــــــــــار 

 دينــــــــــــــار 
 دينــــــــــــــار 

 دينـــــــــــــــــــار 

79،086 
 1،108،611 

1،187،696 
8،483،551 

 )165،078(
8،083،727 

564،902 
خلدمة  

خم�ص�ص تعوي�ص نهاية ا

929،029 
920،929 

1،849،958 
13،213،983 

 )2،892(
6،580،953 

6،635،922 
حت�صيلها  

 ديون م�صكوك يف 

1،054،424 
869،692 

1،924،116 
13،743،689 

 )1،103،580(
7،315،672 

7،531،597 
خم�ص�ص ا�صتبدال ا�صطوانات غاز  

243،908 
41،503 

285،411 
2،038،650 

 )547،268(
843،720 

1،742،198 
خم�ص�ص اجازات املوظفني  

3،130،326 
9،921 

3،140،247 
22،430،337 

 )149،529(
220،388 

22،359،478 
حلركة  

خم�ص�ص مواد تالفة وبطيئة ا

 1،101،404 
 )758،049(

343،355 
2،452،533 

 )5،414،637(
 - 

7،867،170 
خم�ص�ص ق�صايا والتزامات اأخرى  

 - 
 5،752،268 

5،752،268 
41،087،625 

 - 
41،087،625 

 - 
حلكومة  

خم�ص�ص ت�صوية الأرباح مع ا

6،538،177 
7،944،875 

14،483،051 
103،450،368 

 )7،382،984(
64،132،085 

46،701،267 
  -  مت احت�صاب املنافع امل�صتقبلية للموجودات ال�صريبية املوؤجلة بن�صبة 14% كما يف 31 كانون الأول 2011 .
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8   - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�سامل 
اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

موجودات مالية متوفرة للبيع مت اإعادة ت�صنيفها عند العرتاف الأويل : اأ  - 

31 كانــــــــــــــــــــــون الأول
2010 2011 عدد الأ�صهم

دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار
ا�صهم مدرجة : 

2.586.813 - 626.347 �صركة الكهرباء الردنية 
2.057.550 - 47.300 �صركة البوتا�ص العربية

246.257 - 192.388 بنك الأردن دبي الإ�صالمي
19.314 - 33.300 �صركة م�صانع الورق والكرتون

260.625 - 37.500 ال�صركة العامة للتعدين
23.879 - 28.060 �صركة فل�صطني للتنمية وال�صتثمار 

5.194.438 -

التقرير  ال�صامل م�صنفة ح�صب معيار  الدخل  العادلة من خالل قائمة  بالقيمة  ب - موجودات مالية 
الدويل رقم )9( :

31 كانــــــــــــــــــــــون الأول
2010 2011 عدد الأ�صهم

دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار
ا�صهم مدرجة : 

- 2.160.897 626.347 �صركة الكهرباء الردنية 
- 2.085.930 47.300 �صركة البوتا�ص العربية
- 198.621 228.300 بنك الأردن دبي الإ�صالمي
- 18.315 33.300 �صركة م�صانع الورق والكرتون
- 162.000 37.500 ال�صركة العامة للتعدين
- 19.895 28.060 �صركة فل�صطني للتنمية وال�صتثمار 
- 4.645.658
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ممتلكات ومعد�ت

   - 9
مما يلي :

ف هذا البند 
   يتاأل

املجمــــــــــــوع
با�صتثنـــــــــــــــاء
الأرا�صـــــــــــــي

موجــــــــــودات
املكتبـــــة

اأثـــــــــــــــاث
وحــــــــــــــدات

اآلت ومعـــــدات
اآلت ومعـــــدات

وم�صاريـــــــــــــع
م�صاريـــــــــــع

اأجهـــــــــــــزة
ممتلكات

 
حمطـــــــــــــات

ومعـــدات
ومعـــــــــــدات

حتميـــــــــــــــل
الكهربــــــــــــاء

اخلزانـــــــــــات
اخلدمــــــــــــات

اآلت ومعــــــدات
املجمــــــــــــــوع

جنـــــــاز
قيــــد الإ

جنـــاز
** قيـــد الإ

حا�صب اآيل
ومعدات اأخرى

التوزيـــــــــــــع
التـــدريب

املكاتـــــــــــب
ال�صيــــــــــارات

املنتجـــــــــــات
واملكائــــــــــــن

والأنابيـــــــــــب
امل�صــــــــــــاعدة

الإنتــــــــــــــــاج
مبانـــــــــــــــــي

اأرا�صــــــــي
دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار
دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار
دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار
دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار
دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار
دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار
دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار
دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار
العـــــــــــام 2011
الكلفـــــــــــــــــــة :

318،804،106 
307،970،819 

3،879،962 
4،578،113 

186،383 
21،517،371 

26،883 
1،837،862 

26،921،240 
31،822،308 

18،109،035 
73،594،707 

33،890،711 
75،082،983 

20،403،223 
6،953،325 

ر�صيد بداية ال�صنة  
15،420،460 

11،439،593 
3،980،867 

111،254 
 - 

 367،823 
 - 

 53،422 
 3،900 

 - 
 2،447،791 

 - 
 - 

 8،455،403 
 - 

 - 
ا�صافات  

 )1،906،164(
 )1،688،324(

 )217،840(
 )17،780(

 - 
 )754،566(

 - 
 )37،300(

 - 
 - 

 )58،437(
 - 

 - 
 )820،241(

 - 
 - 

ا�صتبعادات  
 0 

6،803،104 
 )6،803،104(

 - 
 - 

 4،040،046 
 - 

 - 
 - 

 88،489 
 1،354،036 

 716،225 
 - 

 48،924 
 555،384 

 - 
حتويالت  

332،318،402 
324،525،192 

839،885 
4،671،587 

186،383 
25،170،674 

26،883 
1،853،984 

26،925،140 
31،910،797 

21،852،425 
74،310،932 

33،890،711 
82،767،069 

20،958،607 
6،953،325 

ر�صيد نهاية ال�صنة     

ال�صتهالك املرتاكم :
 248،130،474 

 248،130،474 
 - 

 3،750،297 
 186،383 

 17،719،095 
 22،363 

 1،457،313 
 26،269،803 

 29،238،618 
 12،604،112 

 40،356،897 
 32،223،735 

 70،960،956 
 13،340،902 

 - 
ر�صيد بداية ال�صنة  

 7،814،260 
 7،814،260 

 - 
 574،975 

 - 
 985،723 

 1،088 
 88،963 

 185،611 
 779،489 

 1،071،246 
 1،465،344 

 288،527 
 1،466،838 

 906،456 
 - 

ا�صافات  
 )1،667،504(

 )1،667،504(
 - 

 )17،780(
 - 

 )741،594(
 - 

 )29،452(
 - 

 - 
 )58،437(

 - 
 - 

 )820،241(
 - 

 - 
ا�صتبعادات  

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�صيد نهاية ال�صنة     
�صايف القيمة الدفرتية كما     

78،041،172 
70،247،962 

839،885 
364،095 

 -  
7،207،450 

3،432 
337،160 

469،726 
1،892،690 

8،235،504 
32،488،691 

1،378،449 
11،159،516 

6،711،249 
6،953،325 

يف 31 كانون الأول 2011     

العـــــــــــام 2010
الكلفـــــــــــــــــــة :

 301،556،743 
 273،564،172 

 24،164،770 
 4،093،434 

 186،383 
 22،001،453 

 26،883 
 1،804،054 

 27،262،757 
 31،799،390 

 17،090،289 
 41،580،654 

 33،882،241 
 74،086،939 

 19،749،695 
 3،827،801 

ر�صيد بداية ال�صنة  
 18،302،841 

 1،119،722 
 14،057،595 

 277،011 
 - 

 1،638 
 - 

 64،052 
 84،890 

 - 
 669،142 

 8،799 
 8،470 

 - 
 5،720 

 3،125،524 
ا�صافات  

 )1،055،478(
 )1،055،478(

 - 
 )105،515(

 - 
 )485،720(

 - 
 )30،244(

 )426،407(
 - 

 )7،592(
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

ا�صتبعادات  
 - 

 34،342،403 
 )34،342،403(

 313،183 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 22،918 
 357،196 

 32،005،254 
 - 

 996،044 
 647،808 

 - 
حتويالت  

318،804،106 
307،970،819 

3،879،962 
4،578،113 

186،383 
21،517،371 

26،883 
1،837،862 

26،921،240 
31،822،308 

18،109،035 
73،594،707 

33،890،711 
75،082،983 

20،403،223 
6،953،325 

ر�صيد نهاية ال�صنة     

ال�صتهالك املرتاكم :
 242،563،497 

 242،563،497 
 - 

 2،992،233 
 186،383 

 17،391،209 
 21،273 

 1،397،804 
 26،472،311 

 27،821،654 
 11،732،823 

 39،782،488 
 31،901،276 

 70،230،604 
 12،633،439 

 - 
ر�صيد بداية ال�صنة  

 6،569،569 
 6،569،569 

 - 
 863،579 

 - 
 770،678 

 1،090 
 89،602 

 214،092 
 1،416،964 

 878،881 
 574،409 

 322،459 
 730،352 

 707،463 
 - 

ا�صافات  
 )1،002،592(

 )1،002،592(
 - 

 )105،515(
 - 

 )442،792(
 - 

 )30،093(
 )416،600(

 - 
 )7،592(

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
ا�صتبعادات  

248،130،474 
248،130،474 

 - 
3،750،297 

186،383 
17،719،095 

22،363 
1،457،313 

26،269،803 
29،238،618 

12،604،112 
40،356،897 

32،223،735 
70،960،956 

13،340،902 
 - 

ر�صيد نهاية ال�صنة     
�صايف القيمة الدفرتية كما     

70،673،632 
59،840،345 

3،879،962 
827،816 

 - 
3،798،276 

4،520 
380،549 

651،437 
2،583،690 

5،504،923 
33،237،810 

1،666،976 
4،122،027 

7،062،321 
6،953،325 

يف 31 كانون الأول 2010     

          -        
40 

 11 - 7 
 15 - 10 

10 
 15 - 10 

15 
 11 - 10  

 15 - 10 
 15 - 5 

 15 - 5 
 11 - 9

 4 - 2 
         -       

ن�صبة ال�صتهالك ال�صنوية  %
*     ت�صمل املمتلكات واملعدات على موجودات م�صتهلكة بالكامل قيمتها 218.889.755 دينار كما يف 31 كانون الأول 2011 )218.015.204 دينار كما يف 31 كانون الول 2010( .

  
جناز ب�صكل اأ�صا�صي م�صروع ان�صاء غالية بخار .

*  تتكون اإ�صافات م�صاريع قيد الإ
*
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10  - بنوك دائنة 
يتكون هذا البند من ح�صابات جارية مدينة ت�صتحق خالل عام ُمنحت من عدة بنوك حملية لل�صركة 

لتمويل عملياتها وب�صعر فائدة �صنوية ترتاوح  ما بني 5.7% الى 8.25% وبكفالة ال�صركة. 

11 - دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى
يتكون هذا البند مما يلي :

31 كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول
20112010

دينــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــار
327.283.532187.870.839موردون والتزامات لقاء �صحوبات واوامر �صراء

74.204.78121.332.220دائنون خمتلفون وار�صدة دائنة اخرى 
4.650.6534.658.063خم�ص�صات تاأمني ذاتي على املركبات )اأ( 

13.743.6897.531.597خم�ص�صات ل�صتبدال ا�صطوانات الغاز )و( 
2.255.4152.255.415اأمانات متويل اأقفا�ص الإ�صطوانات )ب(

2.003.5801.731.237خم�ص�ص تعوي�صات اإ�صابات العمل
25.13425.588اإيرادات موؤجلة 

2.452.5337.867.170خم�ص�ص ق�صايا والتزامات اأخرى )اي�صاح 27 ب( *
-314.124اأمانات فروقات ت�صعري امل�صتقات والفوائ�ص )ج(

49.69244.692مكافاآت م�صتحقة 
2.038.6501.742.198خم�ص�ص اإجازات املوظفني

250.560250.319ر�صوم البلديات )د( 
8.906.6823.320.121اأمانات �صريبة املبيعات اخلا�صة على امل�صتقات النفطية )د(

62.313.96325.478.162اأمانات ان�صاء خزانات بديلة )هـ(
713.021632.835حمتجزات مقتطعة من املتعهدين

501.206.009264.740.456
الباقي من  بن غاز ومت عك�س اجلزء  باخرة  املتعلقة بحادث  الق�شايا احلقوقية  كافة  وانهاء  ا�شقاط  العام 2011  مت خالل   *
املخ�ص�ص والبالغ حوايل 3/35 مليون دينار من خم�ص�ص ق�صايا والتزامات اأخرى حل�صاب وزارة املالية �صمن بند دائنون 

واأر�صدة دائنة اأخرى .

املقدرة  لقاء الق�شاط  يتم اخذ خم�ش�س  و  الذاتي على املركبات  التاأمني  ال�شركة �شيا�شة  تتبع  اأ -  
جراء  ال�صركة  على  ترتتب  قد  التزامات  اأي  ملواجهة  وحمولتها  املركبات  على  ال�صامل  للتاأمني 

احلوادث ومبوجب تقديرات الإدارة .
ب -  مبوجب قرار جمل�ص الوزراء رقم 4941/1/1/58 تاريخ 9 ني�صان 2006 مت رفع مقدار العمولة 
ال�صافية على ا�صطوانات الغاز الى )50( فل�ص بدل من )25( فل�ص ، على ان يتم جتميع العائد 
�صتخ�ص�ص  التي  احلافظة  القفا�ص  ثمن  لتمويل  ي�صتخدم  بحيث  ال�صركة  لدى  منها يف ح�صاب 
ملوزعي الغاز، وقد مت وقف اإقتطاع هذه العمولة بعد تطبيق اآليات ت�صعري امل�صتقات النفطية اإ�صتنادًا 

. IPP لالأ�صعار العاملية
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ج  -  ي�صمل هذا البند قيمة الأمانات الناجتة عن ت�صعري اإ�صطوانات الغاز وفروقات ت�صعري امل�صتقات 
النفطية بني اجمايل الكلفة �صاملة ال�صرائب والر�صوم واجور النقل و�صعر البيع الفعلي وفروقات 
تقريب الك�صور اعتبارًا من 2 اآذار 2008 والذي مت اإعتباره حق للحكومة مبوجب كتاب وزارة الطاقة 
والرثوة املعدنية رقم 719/1/4/9 تاريخ 16 �شباط 2009 وكتاب وزارة املالية رقم 9952/4/18 
تاريخ 29 ني�صان 2009 والذي األزم ال�صركة مبوجبه واإعتبارًا من �صهر اآذار 2008 بقيد ح�صيلة 
هذا التقريب يف الأ�صعار ل�صالح وزارة املالية ، كما وقامت احلكومة باملطالبة بفروقات ت�صعري 
امل�صتقات النفطية اإعتبارًا من 14 كانون الأول 2008 وذلك مبوجب قرار جلنة ت�صعري امل�صتقات 
النفطية يف اإجتماعها املنعقد بتاريخ 13 كانون الأول 2008 على اأن يتم قيد ح�صيلة فائ�ص ال�صعر 

كاأماآنات يف جانب املطلوبات �صمن القوائم املالية املوحدة لل�صركة . 
اإن احلركة احلا�صلة على اأمانات فروقات ت�صعري امل�صتقات والفوائ�ص كانت كما يلي :

20112010
دينـــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــار

31.460.714-ر�صيد بداية ال�صنة 
3.114.12443.200.297فرق ت�صعري امل�صتقات النفطية خالل ال�صنة

)74.661.011()2.800.000(امل�صدد لوزارة املالية خالل ال�صنة
-314.124ر�صيد نهاية ال�صنة

 2008 العام  خالل  مت   2008 �شباط   7 تاريخ   2444/1/58 رقم  ــوزراء  ال رئا�صة  قــرار  مبوجب  د -  
ت�صمني اآليات الت�صعري للم�صتقات النفطية وفقًا لال�صعار العاملية ر�صوم البلديات مبقدار 6% من 
�صعرباب امل�صفاة با�صتثناء زيت الوقود وفقًا لقانون البلديات رقــم )14( ل�صنة 2007 بــــدًل مــن 
مبلـــغ فلـ�ص لكل لتــر والتي كانت تطبق خالل فرتة الإمتياز . اعتبارًا من بداية العام 2010  مت 
وقف ت�صمني اآليات الت�صعري للم�صتقات النفطية لر�صوم البلديات واإ�صتبدالها ب�صريبة خا�صة على 
املبيعات مبوجب النظام )4( ل�صنة 2010 املعدل لنظام ال�صريبة اخلا�صة ، حيث مت خالل العام 
العاملية �صريبة مبيعات خا�صة  لالأ�صعار  وفقًا  النفطية  للم�صتقات  الت�صعري  اآليات  ت�صمني   2010
على امل�صتقات النفطية مبقدار 6% من �صعر باب امل�صفاة باإ�صتثناء زيت الوقود والأفتور والأفكاز ، 
مت رفع ن�صبة �صريبة املبيعات اخلا�صة على البنزين بنوعيه كما ورد يف كتاب اآلية ت�صعري امل�صتقات 

النفطية بتاريخ 18 حزيران 2010 لت�صبح ن�صبتها ما بني 18% و%24 . 
هذا ومبوجب قرار رئا�صة الوزراء رقم 2439/4/11/12 تاريخ 7 �شباط 2008 متت املوافقة على 
فر�ص �صريبة مبيعات عامة على البنزين اخلايل من الر�صا�ص وكما هو مبني اأدناه اإعتبارًا من 

8 �شباط 2008 :
ال�صادر   90 اأوكتان  رقم  الر�صا�ص  من  اخلــايل  البنزين  مــادة  على  الإعفاء  ن�صبة  تعديل    -  1
ل�صنة   )6( رقم  املبيعات  على  العامة  ال�صريبة  قانون  من  )22/ج(  املادة  لأحكام  بالإ�صتناد 

1994 وتعديالته اإلى 12% بحيث تخ�صع لل�صريبة العامة على املبيعات بن�صبة  %4 .
2 -  اإلغاء ن�صبة الإعفاء على مادة البنزين اخلايل من الر�صا�ص رقم اأوكتان 95 ال�صادر بالإ�صتناد 
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لحكام املادة )22/ج( من قانون ال�صريبة العامة على املبيعات امل�صار اإليه اأعاله بحيث تخ�صع 
لن�صبة ال�صريبة العامة على املبيعات بواقع %16 .

بناءًا على قرار جمل�ص الوزراء املوقر املتخذ يف جل�صته املنعقد بتاريخ 11 كانون الثاين 2011 
املبيعات  �صريبة  وتخفي�ص  اخلا�صة  املبيعات  �صريبة  من  والكاز  ال�صولر  مادتي  اعفاء  تقرر 
 %18 من  بدًل   %12 لت�صبح   )90( رقم  اوكتان  الر�صا�ص  من  اخلايل  البنزين  على  اخلا�صة 

اعتبارًا من 12 كانون الثاين 2011 .
ه�  -  مبوجب كتاب دولة رئي�ص الوزراء رقم 5930/1/11/58 تاريخ 24 اآذار 2010 ، مت اإ�صافة )34( 
دينار للطن ل�صعر البنزين بنوعيه يف األية ت�صعري امل�صتقات النفطية اعتبارًا من تاريخ 16 ني�صان 
2010 وحتويل هذه املتح�صالت حل�صاب خا�ص لدى �صركة امل�صفاة ل�صالح احلكومة ممثلة بوزارة 
الطاقة والرثوة املعدنية لبناء �صعات تخزينية للنفط اخلام و/اأو م�صتقات نفطية مبعدل حوايل 

)70( األف طن يف العقبة . 
اإن احلركة احلا�صلة على خم�ص�صات ا�صتبدال اإ�صطوانات الغاز كما يلي : و - 

20112010
دينــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــار

7.531.5976.421.849ر�صيد بداية ال�صنة
7.315.6726.241.537املخ�ص�ص امل�صتدرك خالل العام *

)5.131.789()1.103.580(املحرر خالل ال�صنة **
13.743.6897.531.597     ر�صيد نهاية ال�صنة

يتم تكوين خم�ص�ص ل�صتبدال ا�صطوانات الغاز امل�صطوبة بناًء على الدرا�صات الفنية املعدة من قبل الإدارة ، هذا ومت خالل   *
يف  الــواردة  واإ�صالحها  اإ�صطوانات  �صطب  كلفة  اإيراد  ملقابلة  دينار   7.315.672 مببلغ  ملخ�ص�ص  الإ�صتدراك   2011 العام 
ت�صعرية الـ IPP والبالغة 20 دينار لكل طن غاز . حيث �صتتحمل ال�صركة قيمة ا�صتدراك ال�صطوانات امل�صطوبة او اإ�صالحها 

ح�صب التعليمات اخلا�صة بذلك ويبلغ عدد اإ�صطوانات الغاز املتداولة 4/7 مليون اأ�صطونة .
** مبوجب قرارات جلنة ال�صطب لال�صطوانات مت �صطب حوايل 45 األف ا�صطونة غاز غري �صاحلة للتداول قدرت قيمتها مببلغ  

1.103.580دينار .

12 - خم�س�س �سريبة �لدخل
اإن احلركة احلا�صلة على خم�ص�ص �صريبة الدخل هي كما يلي : 

20112010
دينــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــار

4.551.8873.904.317خم�ص�ص �صريبة دخل اأول ال�صنة
11.585.7792.593.471ي�صاف : م�صروف �صريبة الدخل لل�صنة

)1.945.901()5.952.248(ينزل : �صريبة دخل مدفوعة

10.185.4184.551.887     خم�ص�ص �صريبة الدخل اآخر ال�صنة
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مثل م�صروف �صريبة الدخل لل�صنة الظاهر يف قائمة الدخل ما يلي : 

20112010
دينــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــار

11.585.7792.593.471�صريبة دخل لل�صنة
)353.578()8.702.924(موجودات �صريبية موؤجلة لل�صنة

758.04922.356اإطفاء موجودات �صريبية موؤجلة لل�صنة
3.640.9042.262.249

ال�صركة بت�صوية نهائية مع دائرة �صريبة الدخل واملبيعات حتى نهاية العام 2008 ومت  قامت    -
قامت  املعلنة يف حني  ال�صريبة  وت�صديد  الذاتي لالعوام 2009 و2010  التقدير  تقدمي ك�صف 
دائرة �صريبة الدخل واملبيعات مبراجعة �صجالت ال�صركة لهذه العوام ومل ي�صدر قرار نهائي 
حولها بعد . هذا وبراأي الإدارة وامل�صت�صار ال�صريبي اإن املخ�ص�صات املاأخوذة يف القوائم املالية 

املوحدة كافية لأغرا�ص اللتزامات ال�صريبة .
بلغت ن�صبة �صريبة الدخل القانونية على ال�صركة %14 .   -

خم�س�س تعوي�س نهاية �خلدمة   - 13
اإن احلركة احلا�صلة على خم�ص�ص تعوي�ص نهاية اخلدمة هي كما يلي :

20112010
دينــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــار

564.902704.342ر�صيد بداية ال�صنة
8.083.72738.519املكون خالل ال�صنة *

)177.959()165.078(امل�صتخدم خالل ال�صنة 
8.483.551564.902    ر�صيد نهاية ال�صنة

قرر جمل�ص الإدارة قيد خم�ص�ص لقاء املبالغ املتوقع دفعها كاإجمايل مكافاآة للموظفني امل�صتقيلني والذين بلغت مدة خدمتهم    *
15 �صنة اأو اأكرث وبواقع �صتة رواتب �صهرية  ، كما جرت عليه العادة يف دفع مثل هذه التعوي�صات للموظفني امل�صتقيلني خالل 

الأعوام 2006 ولغاية 2011 .

14 - وز�رة �ملالية – متويل �ملخزون �لإ�سرت�تيجي
اأ    - ميثل هذا البند التمويل املمنوح لل�صركة من وزارة املالية لقاء املخزون ال�صرتاتيجي بدون فوائد .

اآذار 2008 ، وعليه قامت ال�صركة خالل العام 2008  اإنتهت اتفاقية المتياز مع احلكومة يف 2  ب - 
بالتفاق مع احلكومة على ان يتم تقييم املخزون ال�صرتاتيجي وتثبيته ككمية وقيمة كما هو بتاريخ 
اإظهاره يف ح�صاب خارج قائمة املركز املايل املوحد  اآذار 2008 ، وعليه مت  اإنتهاء الإمتياز يف 2 

مبوجب الكميات والأ�صعار القائمة بذلك التاريخ . 
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15 - �إحتياطيات
اإحتياطي اإجباري اأ -  

من  عليه  وما طراأ  ال�صلي   1997 ل�صنة  رقم )22(  ال�صركات  قانون  املادة )186( من  ن�ص  مبوجب 
تعديالت اخرها القانون املوؤقت رقم )17( ل�صنة 2003 ، يخ�ص�ص 10% من الرباح ال�صنوية ال�صافية 
حل�صاب الحتياطي الجباري ول يجوز وقف هذا القتطاع قبل ان يبلغ جمموع املبالغ املتجمعة لهذا 
ال�صتمرار يف  العامة مت  الهيئة  انه ومبوافقة  ال  به  امل�صرح  ال�صركة  راأ�صمال  ربع  يعادل  ما  احل�صاب 

اقتطاع هذه الن�صبة الى ان يبلغ هذا الحتياطي الجباري راأ�صمال ال�صركة امل�صرح به واملدفوع .
ب -  اإحتياطي اإختياري

ميثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�صاب ما مت حتويله من الأرباح ال�صنوية قبل ال�صرائب بن�صبة حدها 
العامة  للهيئة  ويحق  الإدارة  جمل�ص  يقررها  التي  الأغرا�ص  يف  الإحتياطي  ي�صتخدم   ،  %20 الأق�صى 

ر�صملته اأو توزيعه بالكامل اأو اأي جزء منه كاأرباح على امل�صاهمني .

16 - �إحتياطي تقييم موجود�ت مالية / �لتغري �ملرت�كم يف �لقيمة �لعادلة - بال�سايف 
ال�صامل  الدخل  قائمة  خالل  من  العادلة  بالقيمة  املالية  املوجودات  تقييم  اإحتياطي  البند  هذا  ميثل 
والناجت عن اإعادة تقييم هذه املوجودات بقيمتها العادلة كما يف 31 كانون الأول 2011 ، علمًا اأن هذه 
املحا�صبة  للمعيار  املبكر  التطبيق  قبل  للبيع  املوجودات كانت م�صنفة �صمن موجودات مالية متوفرة 

الدويل رقم )9( .

17 - �لأرباح �ملدورة
على  نقدا  املال  راأ�ص  من   %15 ن�صبتها  ما  اأربــاح  بتوزيع  لل�صركة  العامة  للهيئة  الإدارة  اأو�صى جمل�ص 
امل�صاهمني اي ما يعادل 4/8 مليون دينار عن العام 2011 اإ�صافة اإلى ر�صملة جزء من الأرباح املدورة 
لزيادة راأ�ص املال بن�صبة 25% اأي ما يعادل 8 مليون دينار وتوزيعها كاأ�صهم جمانية على امل�صاهمني ، وان 

هذه التو�صيات خا�صعة ملوافقة الهيئة العامة للم�صاهميــن .
وكانت قد قررت الهيئة العامة لل�صركة يف اجتماعها العادي املنعقد بتاريخ 12 اأيار 2011 املوافقة على 
توزيع ما ن�صبته 30% من راأ�ص املال اأي ما يعادل 9/6 مليون دينار كاأرباح للم�صاهمني عن العام 2010 . 

18 - �ملبيعات 
 يتكون هذا البند مما يلي :

20112010
دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــــار

3.455.481.3252.395.259.577مبيعات التكرير والتوزيع 
229.507.044143.925.142مبيعات مادة الغاز

27.849.50123.319.804مبيعات م�صنع الزيوت 
29.900.01622.356.174عائدات جهاز النقل

)205.653.543()246.115.377(يطرح : �صريبة املبيعات وال�صريبة اخلا�صة
3.496.622.5092.379.207.154
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19 - كلفة �ملبيعات

مما يلي :
يتكون هذا البند 

2010
2011

تكـــريـر وتوزيع
املجمـــــــــــــــــــوع

املجمـــــــــــــــــــوع
جهــــاز النقـــــل

م�صنـع الزيوت
* وتعبئة اإ�صطوانات الغاز

دينـــــــــــــــــــــــار
دينـــــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار
دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار
مواد اأولية :

 42،575،768 
 76،174،120 

 - 
 115،284 

76،058،836 
حتت الت�صغيل اأول ال�صنة

  زيت خام ومواد 
 1،476،416،631 

 1،894،857،557 
 - 

 16،591،135 
1،878،266،422 

  م�صرتيات زيت خام ومواد اأولية م�صتعملة يف النتاج
 )76،174،120(

 )45،250،103(
 - 

 )100،089(
 )45،150،014(

حتت الت�صغيل اآخر ال�صنة
  زيت خام ومواد 

 1،442،818،279 
 1،925،781،574 

 - 
 16،606،330 

1،909،175،244 
م�صاريف �صناعية :

 23،271،608 
 30،736،810 

 7،953،019 
 1،223،077 

21،560،714 
رواتب ومنافع اأخرى للموظفني

 1،135،154 
 1،988،380 

 540،385 
 109،524 

1،338،471 
م�صاهمة ال�صركة يف �صندوق العجز والوفاة

 2،746،710 
 4،379،539 

 160،182 
 112،541 

4،106،816 
ممتلكات ومعدات 

ا�صتهالك 
 8،113،506 

 9،678،577 
 1،704،354 

 68،800 
7،905،423 

خمتلفة
مواد اأولية وقطع غيار ولوازم 

 10،596،597 
 14،567،765 

 14،567،765 
 - 

 - 
حمروقات مدفوعة

اأجور نقل 
 2،628،369 

 3،005،454 
 3،005،454 

 - 
 - 

حمروقات ال�صيارات
 4،106،089 

 7،521،114 
 402،408 

 266،705 
6،852،001 

م�صروفات �صناعية اأخرى
 52،598،033 

71،877،639 
 28،333،567 

1،780،647 
41،763،425 

جمموع م�صاريف �صناعية
 1،495،416،312 

 1،997،659،213 
28،333،567 

18،386،977 
1،950،938،669 

جمموع كلفة النتاج
 101،433،990 

 153،239،507 
 - 

 1،027،163 
152،212،344 

ف : م�صتقات برتولية جاهزة وزيوت اول ال�صنة
  ي�صا

 879،724،139 
 1،845،709،927 

 - 
 - 

1،845،709،927 
م�صرتيات ب�صاعة جاهزة خالل ال�صنة

2،476،574،441 
3،996،608،647 

 28،333،567 
 19،414،140 

3،948،860،940 
جلاهزة للبيع

جمموع الب�صاعة ا
 

 )153،239،507(
 )96،280،258(

 - 
 )826،908(

 )95،453،350(
  ينزل : م�صتقات برتولية جاهزة وزيوت اآخر ال�صنة

 2،323،334،934 
 3،900،328،389 

 28،333،567 
 18،587،232 

 3،853،407،590 
 )87،917،823(

 )571،456،842(
 - 

 - 
 )571،456،842(

دعم امل�صتقات النفطية املقيد على ح�صاب وزارة املالية 
 17،916،474 

 6،961،968 
 - 

 - 
6،961،968 

فائ�ص تكرير النفط العراقي 
 - 

 41،729 
 - 

 - 
41،729 

فائ�ص ا�صترياد زيت الوقود العراقي
 43،200،297 

 3،114،124 
 - 

 - 
 3،114،124 

حل�صاب وزارة املالية
فائ�ص فرق ت�صعري امل�صتقات النفطية املقيد 

 2،296،533،882 
3،338،989،368 

28،333،567 
18،587،232 

3،292،068،569 
حما�شبية منف�شلة لها .

*  مل يتم ف�شل ن�شاط الغاز امل�شال عن ن�شاط التكرير والتوزيع وذلك لعدم وجود �شجالت 
 

خلام 109 دولر اأمريكي كما يف 31 كانون الأول 2011 )مقابل 82 دولر اأمريكي كما يف 31 كانون الأول 2010( .
 -   بلغ معدل تكلفة برميل النفط ا
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20 - �إير�د�ت ت�سغيلية و�أخرى
يتكون هذا البند مما يلي :

20112010
دينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــار

93.38744.841مبيعات اخلردة
574.262756.189اإيرادات فروقات عملة

1.200.0001.200.000اإيرادات موؤ�ص�صة املوانئ *
132.55183.836ايرادات توزيعات ال�صهم 

2.270.8071.218.558ايرادات اخرى متنوعة 
4.271.0073.303.424

اإ�صتخدام  الأردنية والبالغة 1.200.000 دينار، ناجتة عن  البرتول  ل�صركــة م�صفاة  امل�صتحقــة  البدلت  البنــد  ميثــل هــذا    *
موؤ�ص�صة املوانئ ملوظفي ال�صركة خالل العام 2011 للم�صاعدة يف اأعمال ر�صيف امليناء يف العقبة .

21 - ت�سوية �لأرباح مع �حلكومة
ت�صرين   15 تاريخ  رقم 2009/132  الأردنية  البرتول  �صركة م�صفاة  اإدارة  قرار جمل�ص  مبوجب  اأ -  
الثاين 2009 ، مت املوافقة على ما ورد يف كتاب معايل وزير املالية رقم )25741/4/18( تاريخ 
15 ت�صرين الثاين 2009 لإنهاء الأمور املالية العالقة بني �صركة م�صفاة البرتول الأردنية وكل من 

وزارتي املالية والطاقة والرثوة املعدنية وذلك مبوجب الأ�ص�ص التالية :
1 -  �صيتم من خالل اآلية ت�صعري امل�صتقات النفطية حتقيق ربح �صنوي لل�صركة مبقدار 7/5 مليون 
ال�شركة  نفقات  يف  التغري  يكون  اأن  مراعاة  مع  والتوزيع  التكرير  لن�شاط  ال�شريبة  بعد  دينار 

�صمن الن�صب الطبيعية .
2 -  ت�صتثنى اأرباح م�صنع الزيوت من الأرباح امل�صار اإليها يف البند )1( اأعاله على اأن تخ�صع هذه 

الأرباح ل�صريبة الدخل .
3 -  متنح ال�صركة مبلغ وقدره )10( �صنت / برميل من الوفر املتحقق للحكومة كربح اإ�صايف من 
بدل تكرير النفط العراقي ويحت�صب هذا البدل على كمية الرباميل امل�صتلمة من قبل ال�صركة 

وعلى اأن تخ�صع هذه الأرباح لل�صريبة .
4 -  الإتفاق ما بني ممثلي احلكومة ورئي�ص جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�ص اإدارة ال�صركة على اأي 

خم�ص�ص جديد اأو زيادة املخ�ص�صات ال�صابقة واأن يتم مراجعتها ب�صكل ربعي .

الثاين 2009 مت  ت�صرين   24 بتاريخ  املنعقد  اإجتماعها  الــوزراء يف  رئا�صة  قرار  ومبوجب  هذا 
املوافقة على البنود اأعاله لت�صوية العالقة املالية بني احلكومة و�صركة م�صفاة البرتول الأردنية 

للعام 2010 وفيما يلي تفا�صيل ت�صوية الربح للعام 2010 :
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20112010
دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

26.927.094-اأرباح العام قبل ال�صريبة 
)5.255.473(-ينزل : اأرباح م�صنع الزيوت بعد ال�صريبة

)219.776(-ح�صة ال�صركة من الوفر املتحقق من تكرير النفط العراقي بعد ال�صريبة
)7.500.000(-الربح امل�صتهدف لل�صركة بعد ال�صريبة

)2.262.249(-�صريبة الدخل لل�صنة 
11.689.596-املقيد الى احلكومة للو�صول للربح امل�صتهدف

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

. 2010
ب -   مل يتم جتديد التفاقية مع احلكومة وعليه مت احت�صاب اأرباح ال�صركة لل�صنة املنتهية يف 31 كانون 
الأول 2011 بناءًا على قرار جمل�ص الإدارة رقم )174/ 2012( بتاريخ 2 اأيلول 2012 وذلك بناًء 

على املفاو�صات الأولية مع احلكومة واملت�صمنة ما يلي :
1 -  احت�صاب ربح �صنوي لل�صركة مبقدار 15 مليون دينار بعد ال�شريبة لن�شاط التكرير والتوزيع .

اأعاله ب�شرط حتميل  البند )1(  اليها يف  امل�صار  الأربــاح  الزيوت من  اأربــاح م�صنع  ت�صتثنى    - 2
م�صنع الزيوت التكاليف الثابتة واملتغرية اخلا�صة به �صواًء كانت مبا�صرة اأو غري مبا�صرة .

3 -  ت�شتثنى اأرباح ن�شاط الغاز امل�شال من الأرباح امل�شار اليها اأعاله يف البند )1( .
4 -  ي�صتثنى ما تتقا�صاه �صركة م�صفاة البرتول الأردنية مقابل تكرير النفط اخلام العراقي بواقع 

)10( �صنت / برميل من الأرباح على اأن تخ�صع هذه الأرباح لل�صريبة .
وقيد فرق الربح املحت�صب بهذه الطريقة عن احت�صابه على اأ�ص�ص جتارية حتت بند خم�ص�ص ت�صوية 
الأرباح مع احلكومة وذلك حلني التو�صل اإلى تفاهم نهائي مع احلكومة حول احت�صاب اأرباح ال�صركة ، 
علمًا اأنه مل يتم اإ�شتثناء نتائج اأعمال ن�شاط الغاز امل�شال من الأرباح الواردة يف البند )3( اأعاله وذلك 

لعدم وجود �صجالت حما�صبية منف�صلة لها .

20112010
دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

-66.582.198اأرباح العام 
-)6.678.889(ينزل : اأرباح م�صنع الزيوت بعد ال�صريبة

-)174.780(ح�صة ال�صركة من الوفر املتحقق من تكرير النفط العراقي بعد ال�صريبة
-)15.000.000(الربح امل�صتهدف لل�صركة بعد ال�صريبة

-)3.640.904(�صريبة الدخل لل�صنة 
-41.087.625املقيد الى ح�صاب خم�ص�ص ت�صوية الأرباح مع احلكومة

تاريخ  املعدنية  والرثوة  الطاقة  وزارة  اأمني عام   / التفاو�ص  رئي�ص جلنة  كتاب عطوفة  هذا ومبوجب 
قرار  و2012   2011 الأعــوام  على  ينطبق  اأنه  احلكومة  تعتقد   ، لل�صركة  واملوجه   2012 حزيران   28
دينار  مليون   7.5 مببلغ   ،2010 ولغاية   2008 من  لالأعوام  ال�صركة  اأربــاح  بتحديد  ــوزراء  ال جمل�ص 
اأرباح م�شنع الزيوت ، هذا ويفيد كتاب رئا�شة الوزراء رقم  اإلى  اإ�شافة  من ن�شاط التكرير والتوزيع 
16909/5/17/31 تاريخ 21 حزيران 2012 واملوجه اإلى معايل وزير املالية بعدم املوافقة على اإعتماد 
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الأر�صدة املتعلقة بح�صاب وزارة املالية الواردة يف القوائم املالية املوحدة لل�صركة لعام 2011 وخا�صة 
فيما يتعلق باأرباح ال�صركة اإ�صتنادًا لقرار جمل�ص الوزراء رقم )6668( بتاريخ 24 ت�صرين الثاين 2009.

م�ساريف �لبيع و�لتوزيع  - 22
يتكون هذا البند مما يلي :

20112010
دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــار

15.971.50413.322.890 رواتب ومنافع اخرى للموظفني
1.049.245816.794م�صاهمة ال�صركة يف �صندوق العجز والوفاة

2.771.5932.865.324 ا�صتهالك ممتلكات ومعدات
1.130.8331.320.372 مواد اأولية وقطع غيار ولوازم خمتلفة

768.994847.678 ر�صوم تاأمني
319.875347.200 ر�صوم و�صرائب وطوابع

4.215.3503.120.472 م�صاريف بيع وتوزيع متنوعة
26.227.39422.640.730

23 - م�ساريف �إد�رية وعمومية 
يتكون هذا البند مما يلي :

20112010
دينـــــــــــــــاردينــــــــــــــــــار

4.687.4633.839.509رواتب ومنافع اخرى للموظفني
303.894151.242م�صاهمة ال�صركة يف �صندوق العجز والوفاة

260.876270.471تربعات نقدية وعينية
154.069136.267بريد وهاتف 

86.736142.205قرطا�صية ومطبوعات
663.128957.535ا�صتهالك ممتلكات ومعدات 

42.12438.519خم�ص�ص تعوي�ص نهاية اخلدمة
357.250428.198اأتعاب وا�صت�صارات فنية وقانونية 

108.593107.229اعالنات 
297.880189.886�صيانة وت�صليحات 

140.415129.415ايجارات 
30.20719.138م�صاريف �صيارات

65.49058.270ا�صرتاكات
74.43276.107ر�صوم تاأمني

95.11885.920ماء وكهرباء 
52.00052.000اتعاب مهنية

-1.792.380غرامات �صريبة مبيعات * 
-427.356حماية وحرا�صة 

753.135555.803م�صاريف ادارية وعمومية متنوعة
10.392.5467.237.714

ميثل هذا البند غرامات ل�صالح دائرة �صريبة الدخل واملبيعات الناجتة عن التاأخري يف دفع �صريبة املبيعات اخلا�صة والعامة   *
على امل�صتقات النفطية . 
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24 - م�ساريف �أخرى 
يتكون هذا البند مما يلي :

          20112010
دينـــــــــــــــاردينــــــــــــــــــار

152.375- الر�صوم ال�صافية للجامعات
65.00060.000 مكافاأة اأع�صاء جمل�ص الدارة 

65.000212.375

25 - �لربح لل�سهم �لو�حد
يتم احت�صاب الربح لل�صهم الواحد بق�صمة الربح لل�صنة على املتو�صط املرجح لعدد ال�صهم خالل ال�صنة 

وبيانه كما يلي :

20112010
دينــــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

21.853.66912.975.249الربح لل�صنة – قائمة )ب(
32.000.00032.000.000املتو�صط املرجح لعدد الأ�صهم
405/-683/-ح�صة ال�صهم من الربح لل�صنة

الناجم عن ت�صنيف   « املالية  الأدوات   « الدويل رقم )9(  املالية  التقارير  لتطبيق معيار  مل يكن   -
ال�صتثمارات وقيا�ص قيمتها العادلة اأية تعديل على ح�صة ال�صهم من الربح لل�صنة .

26 -  م�ستويات �لقيمة �لعادلة
يحلل اجلدول التايل الأدوات املالية امل�صجلة بالقيمة العادلة ا�صتنادًا اإلى طريقة التقييم ، حيث يتم 

تعريف امل�صتويات املختلفة على النحو التايل :
امل�صتوى 1: الأ�صعار املعلنة )غري املعدلة( لأ�صول اأو التزامات متطابقة يف اأ�صواق ن�صطة؛

اأو اللتزام ،  امل�صتوى 2: معلومات غري ال�صعر املعلن املت�صمن يف امل�صتوى 1 الذي يتم ر�صده لالأ�صل 
�صواء ب�صورة مبا�صرة )مثل الأ�صعار( اأو غري مبا�صرة )اأي م�صتقة من الأ�صعار(؛

ال�صوق )معلومات غري  املر�صودة من  تلك  اإلى  ت�صتند  اللتزام ل  اأو  الأ�صل  امل�صتوى 3: معلومات عن 
ظاهرة(.

الإجمايلامل�صتوى 3امل�صتوى 2امل�صتوى 311 كانون الأول 2011
دينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــارموجودات اأدوات مالية :

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
خالل قائمة الدخل ال�صامل 

4.645.658--4.645.658

 4.645.658--4.645.658
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27 - �إلتز�مات قد تطر�أ و�رتباطات مالية
املوحد  املــايل  املركز  قائمة  بتاريخ  مالية  وارتباطات  ال�صركة  على  تطراأ  قد  التزامات  هنالك  اأ  - 

تفا�صيلها كما يلي :

31 كانــــــــــــــــــــــــــــون الأول
20112010

دينــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــار
551.514.553393.356.037 اعتمادات م�صتندية وبوال�ص حت�صيل *

3.549.8202.588.074 كفالت بنكية 
20.377.6876.951.032 عقود م�صاريع قيد التنفيذ

ي�صمل هذا البند على اإعتمادات �صمان )Stand by L/Cs( مببلغ 216 مليون دينار )اأي ما يعادل حوايل 305 مليون    *
دولر اأمريكي( ل�صالح �صركة اأرامكو ال�صعودية كما يف 31 كانون الأول 2011 )مقابل 252 مليون دينار اأي ما يعادل حوايل 

355 مليون دولر اأمريكي كما يف 31 كانون الأول 2010(  .

ب -   بتاريـخ 12 متوز 2006 وخالل فرتة المتياز ، وقع حادث حريق لباخرة غاز ، نتج عنه رفع دعاوي 
والقوات  املوانئ  موؤ�ص�صة  ومن  الربعة  املتوفني  ورثة  من  الباخرة  وقبطان  ال�صركة  �صد  ق�صائية 
العقبة  بالتعوي�صات لدى حمكمة بداية  الباخرة وال�صركة للمطالبة  امل�صلحة الأردنية �صد مالك 
حيث اأ�صدرت حكمها يف 11 اآذار 2009 باأدانة الطرفني وحجز الباخرة ومنعها من ال�صفر ، ومت 
حزيران  اأول  بتاريخ  حكمها  اأ�صدرت  والتي  معان  اإ�صتئناف  حمكمة  لدى  احلكم  قرار  ا�صتئناف 
2009 بتاأييد احلكم ال�صادر عن حمكمة البداية والذي اأ�صبح حكمًا قطعيًا . هذا واأقام مالك 
الباخرة دعوى حتكيم يف لندن مبطالبة ال�صركة مببلغ 28 مليون دولر اأمريكي للتعوي�ص وقامت 
اأقام مالك  كما   ، تباعًا  الإخت�صا�ص  اإتفاق حتكيم وعدم  بعدم وجود  بتقدمي دفوعاتها  ال�صركة 
الباخرة دعوى حجز حتفظي بحري اأمام حمكمة جنوب نيويورك ، هذا وقامت ال�صركة بتوكيل 
مكاتب قانونية عاملية يف كل من نيويورك ولندن ملتابعة ق�صية احلجز وق�صية التحكيم جنم عنها 
رفع احلجز على اأموال ال�صركة يف نيويورك وعليه عادت املحكمة اأعاله والغت قرار احلجز ال�صابق 
بتاريخ 19 ت�صرين الأول 2009، هذا ومت يف نهاية العام 2009 وقف ق�صية التحكيم يف لندن بناًء 
على موافقة الطرفني لوجود مفاو�صات قائمة لغايات امل�صاحلة . مت خالل العام 2011 اإ�شقاط 
وانتهاء كافة الق�صايا احلقوقية املتحققة بحادث باخرة بن غاز مما نتج عنه ت�صديد ما قيمته 
1/6 مليون دينار اردين هذا وبراأي الإدارة وامل�صت�صار القانوين انه لن يرتتب اي التزامات لقاء 

هذه الق�صايا خالفا عن املبالغ املدفوعة التي مت ت�صديدها .
هذا ويف �صوء املعطيات اأعاله وبعد الطالع على اآراء امل�صت�صارين القانونيني تعتقد ادارة ال�صركة 
يتم  و�صوف  الق�صية  لهذه  املوحدة  املالية  القوائم  يف  اإ�صافية  خم�ص�صات  لأخذ  حاجة  ل  باأنه 
معاجلة اأي ر�صيد خم�ص�ص اإن وجد يف حينه ، وكما يرد يف الي�صاح رقم )11( مت عك�ص جزء 
من خم�ص�ص ق�صايا والتزامات اأخرى حل�صاب وزارة املالية �صمن بند دائنون خمتلفون واأر�صدة 

دائنة اأخرى .
- هنالـك ق�صايـا اأخرى مقامـة علــى ال�صركـــة لـــدى املحاكـــم للمطالبـــة مببالــغ تقـــدر بحوالــي 
2.452.533 دينار كما يف 31 كانون الأول 2011 ، علما بان بع�ص الق�صايا من �صنوات �صابقة 
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مقامة على  احلكومة وال�صركة معًا .  مت تقدير اللتزامات التي ميكن ان ترتتب على ال�صركة 
دائنة  وار�صدة  دائنون  بند  �صمن  لها  الالزمة  املخ�ص�صات  اخذ  ومت  القائمة  الق�صايا  من 
اخرى ، وبراأي ادارة ال�صركة وامل�صت�صار القانوين فاإن املخ�ص�صات املاأخوذة كافية ملواجهة اأي 

التزامات م�صتقبلية . 
اآذار  اأول  بتاريخ  الــوزراء يف جل�صته املنعقدة  ، قرر جمل�ص  املالية  بناًء على تن�صيب معايل وزير  ج  - 
2011، بال�صـتناد لحكام املادة )149/ ج( من قانــون اجلمارك رقم )20( ل�صنة 1998 ، املوافقة 
على اعفاء م�صتوردات �صركة م�صفاة البرتول الأردنية من النفط اخلام وامل�صتقات النفطية من 
الر�صوم اجلمركية )الر�صم املوحد( للفرتة من اأول كانون الثاين 2011 الى 31 كانون الأول 2011 
علمًا باأنه حتى تاريخ ا�صدار القوائم املالية املرفقة مل يتم متديد العفاء على م�صتوردات ال�صركة 

من النفط اخلام وامل�صتقات من الر�صوم اجلمركية .

28 - �سندوق �لعجز و�لوفاة و�لتعوي�س
تقدر التزامات ال�صركة جتاه �صندوق العجز والوفاة والتعوي�ص مببلغ 28.440.739 دينار وذلك على 
افرتا�ص انهاء خدمات كافة امل�صتخدمني يف ال�صركة من اخلدمة مرة واحدة )25.691.414 دينار 
كما يف 31 كانون الول 2010( . هذا ومت خالل العام 2007 حتويل مبالغ بال�صايف لل�صندوق بقيمة 
931ر116ر6 دينار ، وعليه اأ�صبح الر�صيد املطلوب ل�صندوق العجز والوفاة 217ر604ر14 دينار كما 
اأيلول 2008 مت   9 تاريخ  الإدارة رقم )132(  . هذا ومبوجب قرار جمل�ص  الأول 2007  كانون  يف 31 
وعليه  فائدة %7/5  وبن�صبة  دينار  مليون   3 مبلغ  والوفاة  العجز  الإقرتا�ص من �صندوق  املوافقة على 
كما مت   ، الأول 2008  كانون   31 كما يف  دينار  لل�صندوق 000ر822ر17  املطلوب  املبلغ  ر�صيد  اأ�صبح 
مبوجب قرار جمل�ص الإدارة رقم )7( تاريخ 14 ني�صان 2009 املوافقة على تعديل نظام �صندوق العجز 
اأ�صبح  ال�صندوق وعليه  كالتــزام جتاه  اإثباتها  وتــم  �صريحة  لكل  دينار  بزيادة مقدارها 100  والوفاة 
ر�صيد املبلغ املطلوب لل�صندوق 25.193.523 دينار كما فـي 31 كانون الأول 2011 ، هذا ومت اظهار 
موجودات ومطلوبات ال�صندوق والبالغة 28.440.739 دينار كبنود خارج قائمة املركز املايل املوحد. 
علمًا باأنه مت يف الفرتة الالحقة الغاء نظام هذا ال�صندوق والإ�صتعا�صة عنه ب�صندوق العجز والوفاة 

والتعوي�ص ومكافاأة نهاية اخلدمة كما يرد يف الي�صاح )36( .

29 - �أر�سدة �أطر�ف ذ�ت عالقة
ان تفا�صيل الر�صدة واملعامالت مع الطراف ذات العالقة هي كما يلي : 

31 كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول
20112010

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار
102.974.83451.911.650وزارة املالية مدين )اي�صاح 5(

156.787.303156.787.303وزارة املالية – متويل املخزون ال�صرتاتيجي )اي�صاح 14(
8.790.6754.949.411وزارة املالية – تكرير النفط العراقي مدين )اي�صاح 5 اأ( 

-)314.124(وزارة املالية – اأمانات فروقات ت�صعري امل�صتقات والفوائ�ص  )اي�صاح 11(
)25.478.162()62.313.963(وزارة الطاقة والرثوة املعدنية – اأمانات اإن�صاء خزانات بديلة )اي�صاح 11( 
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20112010
دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

571.456.84287.917.823دعم امل�صتقات النفطية املقيد على ح�صاب  وزارة املالية )اي�صاح 19(
)11.689.596(- وزارة املالية – ت�صوية الربح امل�صتهدف )اي�صاح 21(

)17.916.474()6.961.968( وزارة املالية – فائ�ص تكرير النفط العراقي )اي�صاح 19( 
)43.200.297()3.114.124( وزارة املالية – فائ�ص فرق ت�صعري امل�صتقات  النفطية )اي�صاح 19(
-)41.729( وزارة املالية – فائ�ص ا�صترياد زيت الوقود العراقي  )اي�صاح 19(

بلغت الرواتب واملكافاآت واملنافع الخرى لالدارة التنفيذية العليا واأع�صاء جمل�ص الدارة ما جمموعة 
495.623 دينار للعام 2011 )466.327 دينار للعام 2010( .

30 -  �إتفاقية �لت�سوية مع �حلكومة حول �إنهاء �إمتياز �سركة م�سفاة �لبرتول �لأردنية
يف �صوء انتهاء امتياز �صركة م�صفاة البرتول الأردنية و�صرورة اجراء ت�صوية جلميع املوا�صيع املتعلقة 
بعد  الأردنية  البرتول  �صركة م�صفاة  املالية وحتديد م�صتقبل عمل  الت�صوية  فيها  المتياز مبا  بانتهاء 
انتهاء المتياز ، وعلى �صوء كتاب دولة رئي�ص الوزراء رقم 1833/11/58 تاريخ 28 كانون الثاين 2008 
بان يتم اجراء املفاو�صات املتعلقة بانهاء المتياز ، قامت �صركة م�صفاة البرتول الأردنية بتاريخ 25 

�شباط 2008 بتوقيع اإتفاقية ت�صوية مع احلكومة حول اإنهاء اإتفاقية الإمتياز بيانها كما يلي :
منح �شركة م�شفاة البرتول الأردنية جزءًا من ن�شاط التوزيع )�شركة من �شركات التوزيع الأربع  اأ  - 
التي �صيتم ترخي�صها( مبا ل يقل عن 25% من ال�صوق وبحيث تكون هذه ال�صركة منف�صلة عن 
�شركة م�شفاة البرتول الأردنية ومملوكة لها وان ينطبق عليها كافة ال�شروط التي �شتطبق على 
�صركات التوزيع الثالث الأخرى ومبوجب اتفاقية ترخي�ص لهذه الغاية وان ت�صمل موجودات هذه 
ال�صركة حمطات املحروقات التي متلكها �صركة م�صفاة البرتول الأردنية وعددها )5( حمطات .

ب - اإن�صاء �صركة لوج�صتية واحدة يف اململكة تكون ح�صة احلكومة يف هذه ال�صركة 51% وتكون ح�صة 
حرية  نظام  اأ�صا�ص  على  تعمل  بحيث  تاأ�صي�صها  عند   %49 فيها  الأردنية  البرتول  م�صفاة  �صركة 
ال�صتخدام للمرافق اللوج�صتية )ل يحق لهذه ال�صركة الجتار بامل�صتقات النفطية اأو ا�صتريادها( 
وتلتزم احلكومة و�صركة م�صفاة البرتول الأردنية ببيع جزء من ح�صتهما يف هذه ال�صركة وفقًا 
لربنامج احلكومة يف اإعادة هيكلة القطاع النفطي وفتحه للمناف�صة وف�صل وتقييم املوجودات وفقًا 

لالطار التايل :
تلتزم �صركة م�صفاة البرتول الأردنية ببيع 29% من راأ�ص مال ال�صركة اللوج�صتية للم�صغل   - 1
احلكومة  وتلتزم  اللوج�صتية  ال�صركة  مال  راأ�ص  من  لت�صبح ح�صتها %20  اخلا�ص(  )القطاع 
ببيع 31% من راأ�ص مال ال�صركة اللوج�صتية للم�صغل لت�صبح ح�صتها 20% من راأ�ص مال ال�صركة 

اللوج�صتية بحيث ت�صبح ح�صة امل�صغل 60% من راأ�ص مال ال�صركة اللوج�صتية .
يتم ف�صل جميع مرافق وموجودات �صركة م�صفاة البرتول الأردنية يف املوقع اجلديد يف   - 2
واملوؤجرة  ار�ص مب�صاحة حوايل )251.820( دومن  واملقامة على  املنطقة اجلنوبية   / العقبة 
ل�صركة م�صفاة البرتول الأردنية من قبل �صلطة منطقة العقبة القت�صادية اخلا�صة / �صركة 
تطوير العقبة وف�صل جميع مرافق وموجودات �صركة م�صفاة البرتول الأردنية يف مطار امللكة 
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�صركة  املدين عن مرافق وموجودات  الدويل ومطار ماركا  امللك ح�صني  الدويل ومطار  علياء 
م�صفاة البرتول الأردنية واعتبار هذه املرافق واملوجودات يف العقبة ويف املطارات جزءًا من 

مرافق وموجودات ال�صركة اللوج�صتية .
تقيد على احلكومة ل�صركة م�صفاة البرتول الأردنية ما يعادل 51% من قيمة املوجودات   - 3
اللوج�صتية التي يتم نقلها لل�صركة اللوج�صتية واملبينة يف البند )2( اأعاله وتعترب هذه القيمة 

ح�صة احلكومة يف راأ�ص مال ال�صركة اللوج�صتية عند تاأ�صي�صها .
بيع ح�صة احلكومة  اأعاله مبا فيها خيار  البند )1(  اليها يف  امل�صار  بيع احل�ص�ص  يتم   - 4
ال�صركة  وتاأ�صي�ص وترخي�ص  النفطي  القطاع  اإعادة هيكلة  املتبقية وفقًا لربنامج احلكومة يف 
 )1( البند  يف  اليها  امل�صار  ح�صتها  ببيع  الأردنية  البرتول  م�صفاة  �صركة  وتلتزم  اللوج�صتية 
اأعاله والبالغة 29% من راأ�ص مال ال�صركة اللوج�صتية بالتزام مع قيام احلكومة ببيع ح�صتها 
�صتطرحة  الذي  التناف�صي  العطاء  خالل  من  اللوج�صتية  ال�صركة  مال  راأ�ص  من   %31 البالغة 
احلكومة لبيع ما ن�صبته 60% للم�صغل )امل�صرتي اجلديد من القطاع اخلا�ص( وعلى اأن تتقا�صى 
كل من احلكومة و�صركة امل�صفاة قيمة احل�صة التي يتم بيعها والعائدة لها وفقًا لقيمة البيع 

للم�صغل )القطاع اخلا�ص( .
5  - تلتزم احلكومة و�صركة امل�صفاة بكافة متطلبات تاأ�صي�ص ال�صركة اللوج�صتية ومهامها و�صيكون 
من مهام ال�صركة اللوج�صتية تاأمني ال�صعات التخزينية امل�صتقبلية خلدمة �صركات التوزيع يف 
كافة مناطق اململكة طيلة فرتة ترخ�صيها وكذلك تاأمني ال�صعات التخزينية الالزمة للمخزون 

ال�صرتاتيجي .
6  - تعترب ال�صركة اللوج�صتية اخللف القانوين ل�صركة م�صفاة البرتول الأردنية فيما يتعلق باحلقوق 
واللتزامات املرتتبة على العطاءات التي يجري تنفيذها واملتعلقة باملرافق امل�صار اليها يف البند 
)2( اأعاله وتقيد على احلكومة ل�صركة م�صفاة البرتول الأردنية ما يعادل )51%( من قيمة 

هذه العطاءات وتقيد 49% من قيمة هذه العطاءات على �صركة م�صفاة البرتول الأردنية .
7  - يتم ت�صوية اأو�صاع وحقوق املوظفني العاملني يف هذه املرافق وفقًا للقوانني والنظمة املعمول 

بها بهذا اخل�صو�ص .
ج  - البقاء على ملكية �صركة م�صفاة البرتول الأردنية للمن�صاآت واملرافق واملعدات وملحقاتها املوجودة 
يف من�صاآت �صركة م�صفاة البرتول الأردنية يف منطقة العقبة / املوقع القدمي / ر�صيف الفو�صفات 
ويرتك ل�صركة امل�صفاة معاجلة مو�صوع طلب �صلطة منطقة العقبة القت�صادية اخلا�صة / �صركة 
العقبة  منطقة  �صلطة  طالبت  حيث   ، من�صاآت  من  عليه  وما  املوقع  بتملك  املتعلق  العقبة  تطوير 
القت�صادية اخلا�صة مبوجب كتابها رقم ظ ب / ب/ 11870 تاريخ اأول متوز 2007 املوجه لدولة 
رئي�ص الوزراء باعادة النظر بقرار جمل�ص الوزراء املوقر ذات العالقة بتملك هذه املرافق لغايات 
امليناء  ومعدات  مرافق  نقل  من  العقبــة  تطوير  �صركة  لتمكني  وذلك  اللوج�صتية  لل�صركة  بيعها 
الرئي�صي الى موقعها اجلديد يف منطقة ال�صاحل اجلنوبي . وعلى ان تقوم �صركة م�صفاة البرتول 
تزويد  من  التوزيع  �صركات  لتمكني  ال�صتخدام  حرية  لنظام  وفقًا  املرافق  هذه  بــادارة  الأردنية 
البواخر بالوقود وحلني قيام ال�صركة اللوج�صتية بتوفري مرافق جديدة لتمكني �صركات التوزيع من 

تزويد البواخر بالوقود .
موقع  يف  النفطية  امل�صتقات  حتميل  ملرافق  الأردنية  البرتول  م�صفاة  �صركة  ملكية  على  البقاء   - د  
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امل�صفاة  �صركة  تقوم  ان  فنية وعلى  املرافق ل�صباب  يتعذر ف�صل هذه  الزرقاء لنه  امل�صفاة يف 
باإدارة هذه املرافق وفقًا لنظام حرية ال�صتخدام ولفرتة انتقالية مع اجراء ما يلزم من حت�صينات 
وحتديث لهذه املرافق مبا يتوافق مع املتطلبات العاملية وحلني متكني ال�صركة اللوج�صتية من بناء 
النتقالية لغرا�ص  الفرتة  انتهاء  بعد  املرافق  هذه  ويقت�صر عمل  بها  اخلا�صة  التحميل  مرافق 

�صركة م�صفاة البرتول الأردنية .
ه� - البقاء على ملكية �صركة م�صفاة البرتول الأردنية ملرافق تعبئة الغاز البرتويل امل�صال يف الزرقاء 
وعمان واربد على ان يتم تاأ�صي�ص �صركة م�صتقلة عن �صركة م�صفاة البرتول الأردنية ومملوكة لها 
لتدير هذه املرافق ، وللحكومة احلق بفتح �صوق الغاز البرتويل امل�صال للمناف�صة اعتبارًا من تاريخ 

انهاء المتياز .
يف  حاجتها  عن  الزائدة  التخزينية  ال�صعات  بتوفري  الأردنية  البرتول  م�صفاة  �صركة  تقوم  ان  و  - 
موقع الزرقاء ل�صالح ال�صركة اللوج�صتية على اأ�ص�ص جتارية ولفرتة انتقالية وحلني قيام ال�صركة 

اللوج�صتية بان�صاء مرافق التخزين والتحميل اخلا�صة بها .
ز  - ان ت�صتمر �صركة م�صفاة البرتول الأردنية بتخزين مادة النفط اخلام العائدة لها يف اخلزانات 
ذوات الأرقام )70 ، 15 ، 71( والبالغ �صعتها حوايل )68( األف طن واملخ�ص�صة لتخزين النفط 
اخلام يف موقع �صركة م�صفاة البرتول الأردنية )املوقع اجلديد يف العقبة( والذي �صتوؤول مرافقه 
وموجوداته الى ال�صركة اللوج�صتية دون قيامها بدفع اأي كلفة اإ�صافية غري الكلفة احلالية املقدرة 
ال�صركة  الى  اأعــاله  اليها  امل�صار  اخلزانات  ا�صتخدام  مقابل  �صهر   / طن   / دينار  5ر1  بحوايل 
اللوج�صتية .  وت�صتمر امل�صفاة با�صتخدام هذه اخلزانات �صمن هذا الرتتيب وحلني توفري ال�صعات 

التخزينية البديلة من قبل �صركة تطوير العقبة / م�صروع امليناء النفطي املتكامل .
ح  - املوافقة على الت�صوية املالية للموا�صيع املتعلقة بانتهاء المتياز وفقًا لتقرير اخلبري املايل والذي مت 

تكليفه من قبل احلكومة وكما يلي :
الو�صــــــــــــــــــــع النهائــــــــــــــــــــــيالبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

ر�صيد ما مت اقتطاعه من الأرباح حل�صاب الحتياطي الجباري  
حق احلكومةوالبالغ 383ر1 مليون دينار

حق احلكومة وحتدد القيمة بتاريخ انتهاء المتيازقيمة التغري املرتاكم يف قيمة ال�صتثمارات )الأ�صهم(

التوافق حول اإبقاءها ل�صركة م�صفاة البرتول الأردنية قيمة الفائدة املدفوعة على القر�ص التج�صريي البالغ )30( مليون دينار 
قيمة الرباح املوزعة )16%( على الفرق ما بني راأ�ص املال البالغ 

)32( مليون دينار وراأ�ص املال املدفوع فعاًل البالغ )566ر30( 
مليون دينار للفرتة من عام )1981 – 2007(

التوافق حول ابقائها ل�صركة م�صفاة البرتول الأردنية

حق احلكومة وح�صب التقييم الفعلي بتاريخ انتهاء المتيازاملخزون ال�صرتاتيجي

حق احلكومة تقييمه بال�صعار ال�صائدة امل�صتندة الى ال�صعار العاملية بتاريخ املخزون الت�صغيلي
انتهاء المتياز

ي�صرتد للحكومة ما حت�صله امل�صفاة من هذه الديون خم�ص�ص الديون امل�صكوك يف حت�صيلها
يخ�ص�ص للموظفني يف ال�صركة الذين �صوف يتم نقلهم الى ال�صركات الأخرىخم�ص�ص تعوي�ص نهاية اخلدمة

يخ�ص�ص للموظفني يف ال�صركة الذين �صوف يتم نقلهم الى ال�صركات الأخرىخم�ص�ص اإجازات املوظفني 
�صيكون من حق من �صيتحمل التزامات ا�صتبدال ا�صطوانات الغاز للمواطنني خم�ص�ص ا�صطوانات الغاز

ان يتم عمل درا�صة م�صتقلة لتقييم خمزون املواد التالفة وبطيئة  احلركة خم�ص�ص املواد التالفة وبطيئة احلركة
وا�صرتداد الفرق للحكومة 

التوافق حول ابقائها ل�صركة م�صفاة البرتول الأردنيةامل�صاريع الراأ�صمالية 
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املبالغ اأعاله قدرت يف �صوء وتاريخ ما ت�صمنه التقرير املايل يف  حني �صوف يتم اعتماد املبالغ 
انتهاء  عند  الأردنية  البرتول  ل�صركة م�صفاة  املوحدة  املالية  القوائم  وفق  اأعاله  للبنود  النهائية 

المتياز وتتم الت�صوية املالية النهائية على اأ�صا�صها .
ط  - قيام �صركة م�صفاة البرتول الأردنية بتاأمني حاجة اململكة من امل�صتقات النفطية وحلني مبا�صرة 
وفقًا   اعمالها  اجلديدة  امل�صال  البرتويل  الغاز  و�صركات  التوزيع  و�صركات  اللوج�صتية  ال�صركة 

امل�صتقات النفطية”  . وتوزيع  وتاأمني  وتخزين  ا�صترياد  خدمات  “لتفاقية 
ي - اإلزام �صركات التوزيع / الت�صويق ب�صراء ما ن�صبته 75% من انتاج امل�صفاة من امل�صتقات النفطية 
وحتى  الأردنية  البرتول  م�صفاة  ب�صركة  املحلي  لل�صوق  الوقود  زيت  مادة  بيع  وح�صر  اخلفيفة 
ا�صتكمال م�صروع تو�صعتها وت�صغيله جتاريًا وبحد اأق�صى نهاية عام 2011 قابلة للتمديد ملدة عام 
مبوافقة الفريقني . ويعترب ذلك لغيًا يف حال عدم قيام امل�صفاة با�صتكمال برناجمها للمبا�صرة 
يف تنفيذ م�صروع التو�صعة من خالل ا�صتقطاب �صريك ا�صرتاتيجي و/اأو �صريك مايل و/اأو زيادة 

راأ�ص املال وبحد اأق�صى تاريخ 31 كانون الأول 2008 اأو اأي متديد يتفق عليه الطرفني .

هذا ومبوجب قرار رئا�صة الوزراء رقم 2634/1/11/58 تاريخ 2 اآذار 2008 متت املوافقة على 
ما يلي : 

2008 بني ممثلي احلكومة )معايل  اإتفاقية الت�صوية املوقعة بتاريخ 25 �شباط  1 -  املوافقة على 
الأردنية  البرتول  م�صفاة  �صركة  وممثل  املعدنية(  والــرثوة  الطاقة  وزير  ومعايل  املالية  وزير 
)معايل رئي�ص جمل�ص اإدارة �صركة م�صفاة البرتول الأردنية( حول اإنهاء اإمتياز �صركة م�صفاة 

البرتول الأردنية مبا فيها الت�صوية املالية التي ت�صمنتها هذه الإتفاقية .
املوقعة  النفطية  امل�صتقات  وتوزيع  وتاأمني  وتخزين  اإ�صترياد  خدمات  اإتفاقية  على  املوافقة    -  2
املعدنية( وممثل  والــرثوة  الطاقة  وزير  2008 بني ممثل احلكومة )معايل  �شباط  بتاريخ 25 
�صركة م�صفاة البرتول الأردنية )معايل رئي�ص جمل�ص اإدارة �صركة م�صفاة البرتول الأردنية( .

3 -  العمل بالإتفاقيات امل�صار اإليها اأعاله اإعتبارًا من تاريخ اإنتهاء الإمتياز وتعترب هذه الإتفاقيات 
ملغاة يف حال عدم موافقة الهيئة العامة ل�صركة م�صفاة البرتول الأردنية عليها ويعترب قرار 
املرافق  ومتلك  لف�صل  نافذًا  قــرارًا   2007 حزيران   5 تاريخ   )4487( رقم  ــوزراء  ال جمل�ص 
ونقل  الأردنية  البرتول  م�صفاة  ل�صركة  والعائدة  امل�صال  البرتويل  والغاز  والتوزيع  اللوج�صتية 
موجوداتها اإلى ال�صركات اجلديدة التي �صيتم ترخي�صها �صمن خطة احلكومة لإعادة هيكلة 

القطاع النفطي .
4 -  اإ�صتكمال الإجراءات الالزمة لتوقيع اإتفاقية ترخي�ص مع �صركة م�صفاة البرتول الأردنية على 

�صوء الت�صوية اأعاله .
العادي  اإجتماعها غري  الأردنية يف  البرتول  ل�صركة م�صفاة  العامة  الهيئة  هذا ومبوجب قرار 

املنعقد بتاريخ 22 اآذار 2008 ، تقرر املوافقة على ما يلي :
اأ   - املوافقة على اتفاقية الت�صوية مع احلكومة حول اإنتهاء المتياز بتاريخ 25 �شباط 2008 .

ب - املوافقة على ف�صل ن�صاطات ال�صركة بتاأ�صي�ص �صركات مملوكة كليًا اأو جزئيًا من قبل �صركة 
م�صفاة البرتول الأردنية ، مع تفوي�ص جمل�ص الدارة بالقيام بكل ما يلزم لجراء ذلك .

ج  - املوافقة على تعديل النظام الداخلي لل�صركة مبا يتالءم مع الو�صع القانوين لل�صركة يف ظل 
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انتهاء المتياز . 
هذا وقامت ال�صركة خالل ال�صنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2008 بتاأ�صي�ص �صركتني تابعتني 
ل�صناعة  الأردنية  ال�صركة  وهما  الأردنية  البرتول  �صركة م�صفاة  قبل  من  بالكامل  مملوكتني 
وتعبئة الغاز امل�صال وال�صركة الأردنية ل�صناعة الزيوت املعدنية ، متهيدًا لف�صل ن�صاطي تعبئة 
الغاز و�شناعة الزيوت املعدنية ، علمًا باأن هاتني ال�شركتني مل متار�شا اأي ن�شاط جتاري بعد ، 

ول تزال ال�صركة ب�صدد اإ�صتكمال اإجراءات ف�صل ن�صاطات ال�صركة الأخرى .

�إد�رة �ملخاطر  - 31
تتبع ال�صركة �صيا�صات مالية لدارة املخاطر املختلفة �صمن ا�صرتاتيجية حمددة وتتولى اإدارة ال�صركة 
رقابة و�صبط املخاطر واإجراء التوزيع ال�صرتاتيجي الأمثل لكل من املوجودات املالية واملطلوبات املالية، 

وت�صمل املخاطر اأ�صعار الفائدة ، ال�صوق ، الئتمان  والعمالت الأجنبية .
1   - اإدارة خماطر راأ�ص املال 

ل�صحاب  العائد  وتعظيم  ال�صتمرار  على  قدرتها  من  للتاأكد  را�صمالها  بــادارة  ال�صركة  تقوم 
اي  انه مل يطراأ  . كما  والدين  امل�صاهمني  التوزان المثل بني حقوق  امل�صالح من خالل حتقيق 

تغيري على �صيا�صية ال�صركة منذ العام املا�صي .
2  - خماطر ال�صيولة

خماطر ال�صيولة ، والتي تعرف اي�صًا مبخاطر التمويل ، هي املخاطر التي تتمثل بال�صعوبة التي 
�صتواجهها ال�صركة فيما يتعلق بتوفري الموال الالزمة للوفاء مبطلوباتها . وتقوم ال�صركة بادارة 
خماطر ال�صيولة عن طريق احلفاظ على اإحتياطات كافية والرقابة امل�صتمرة للتدفقات النقدية 

الفعلية واملتنباأة وموائمة ا�صتحقاقات املوجودات املالية مع املطلوبات املالية. 
3  - خماطر الإئتمان

خماطر الإئتمان تتعلق مبخاطر اإخفاق الطرف الآخر بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مما ي�صبب 
خ�صائر لل�صركة . هذا وتتبع ال�صركة �صيا�صة التعامل مع اأطراف موؤهلة اإئتمانيًا ، وذلك من اأجل 

تخفيف خطر اخل�صائر املالية الناجمة عن عدم الوفاء بالإلتزامات .
كما اأن موجودات ال�صركة املالية والتي تتكون ب�صكل اأ�صا�صي من املدينون واأر�صدة مدينة اأخرى 
، واملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�صامل والنقد ل متثل تركز هام 
ومناطقهم  العمالء  ت�صنيفات  بني  وا�صع  ب�صكل  منت�صرين  املدينون  اأن  كما  الإئتمان  ملخاطر 
اجلغرافية كما ويتم املحافظة على رقابة اإئتمانية �صارمة بحيث يتم مراقبة حدود الإئتمان لكل 

عميل على حدى ب�صكل م�صتمر واأخذ املخ�ص�ص الالزم للم�صكوك يف حت�صل منها  .
العادلة من خالل  بالقيمة  مالية  كموجودات  الأ�صهم م�صنفة  ال�صركة يف  اإ�صتثمارات  اإن جميع 

قائمة الدخل ال�صامل . 
اأ�صعار  يف  للتغريات  نتيجة  املالية  الأداة  قيمة  يف  بالتغري  متعلق  بالأ�صهم  الإ�صتثمار  خطر  اإن   -

اإغالق تلك الأ�صهم . 
اإن تغري ن�صبة موؤ�صر ال�صوق املايل املتداولة فيه املوجودات املالية املذكورة اأعاله كما يف تاريخ   -
اأو 5% نق�صان ، و فيما يلي اثر التغري على حقوق  و  القوائم املالية املوحدة بن�صبة 5% زيادة 

امل�صاهمني لل�صركة :
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20112010
دينــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــار

5232.383259.722% زيادة
)259.722()232.283(5%) نق�صان(

4  - خماطر ال�صوق
املخاطر ال�صوقية هي عبارة عن اخل�صائر بالقيمة الناجتة عن التغري يف اأ�صعار ال�صوق كالتغري 
يف اأ�صعار الفوائد ، اأ�صعار ال�صرف الأجنبي ، اأ�صعار اأدوات امللكية وبالتايل تغري القيمة العادلة 

للتدفقات النقدية لالأدوات املالية داخل وخارج قائمة املركز املايل املوحد . 
اأ   - خماطر العمالت 

القيم  يلي  وفيما   . الأمريكي  الــدولر  و  الأردين  بالدينار  هي  لل�صركة  الرئي�صية  العمليات  ان 
كانون  كما يف 31  لل�صركة  الجنبية  بالعمالت  املالية  واملطلوبات  املالية  للموجودات  الدفرتية 

الأول 2011 و2010 : 

31 كانـــــــــــــــــــــــون الأول
20112010

دينــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــار
7.687.5695.240.246موجودات – دولر اأمريكي  

256.622.666188.030.104مطلوبات – دولر اأمريكي

يتعلق خطر العملة بالتغيريات يف ا�صعار العملة التي تنطبق على الت�صديدات بالعمالت الجنبية . 
وكون الدينار الردين )العملة الرئي�صية لل�صركة( مرتبط بالدولر المريكي ، فان ادارة ال�صركة 

تعتقد بان خطر العملة الجنبية غري مادي .
ب - خماطر �صعر الفائدة 

خماطر �صعر الفائدة هي املخاطر املتعلقة بالتغري بقيمة الأداه املالية نتيجة للتغريات مبعدلت 
الفائدة ال�صوقية . 

اخليارات  تقييم  ويتم   ، م�صتمر  ب�صكل  الفائدة  �صعر  ملخاطر  تعر�صها  بــاإدارة  ال�صركة  تقوم 
املختلفة مثل اإعادة التمويل وجتديد املراكز احلالية والتمويل البديل . 

بالبنوك  املتعلقة  الفائدة  لأ�صعار  للتعر�ص  وفقًا  اأدنــاه  احل�صا�صية  حتاليل  حتديد  ويتم  هذا 
القائم  الإلتزام  مبلغ  اأن  التحليل على فر�ص  اأعد  كما  املوحدة  املالية  القوائم  بتاريخ  الدائنة 
بتاريخ القوائم املالية املوحدة كان قائمًا طوال العام ، ويتم اإ�صتخدام زيادة اأو نق�ص مبقدار 
ن�صف نقطة مئوية )0/5%( والتي متثل تقيم اإدارة ال�صركة للتغري املحتمل واملقبول مبعدلت 

الفائدة ال�صوقية .

20112010
دينــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــار

0/53.069.7292.137.123% زيادة
)2.137.123()3.069.729(0/5% نق�صان
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32 - �لتوزيع �لقطاعي و�جلغر�يف 
معلومات عن قطاعات العمال :

-       يتم تنظيم ال�صركة لغرا�ص ادارية من خالل اأربعة قطاعات اعمال رئي�صية .
-      التكرير : يقوم هذا القطاع بف�صل مكونات الزيت اخلام امل�صتورد الى جمموعة من امل�صتقات 

النفطية املختلفة ، وفقًا للموا�صفات العاملية .
-      التوزيع : ي�صكل التوزيع حلقة الو�صل بني ن�صاطي النتاج والتكرير داخل ال�صركة من جهة ، وبني 
طلبات  كافة  تلبية  امل�صوؤول عن  فهو   ، اأخرى  املختلفة من جهة  اململكة  مناطق  العمالء يف  كافة 

العمالء من منتجات ال�صركة من امل�صتقات النفطية والغاز .
املعدنية  الزيوت  انواع  من  العديد  وانتاج  ت�صنيع  القطاع  ي�صمل هذا   : املعدنية  الزيوت  �صناعة       -

املطلوبة يف ال�صوق املحلي .
-      �صناعـة وتعبئة اإ�صطوانات الغاز : ي�صمل هذا القطاع ت�صنيع وا�صالح و�صيانــة ا�صطوانات الغاز.

اإن جميع موجودات ومطلوبات وعمليات ال�صركة هي داخل اململكة الأردنية الها�صمية . 
وفيما يلي ملعومات عن اعمال ال�صركة موزعة ح�صب الن�صطة :

املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

31 كانـــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول

�صناعة وتعبئة التكريـر والتوزيع
اإ�صطوانات الغاز

�صناعة الزيـوت 
20112010اأخـــــــــرىجهـــــــاز النقـــــلاملعدنيـــــــــة

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينــــــــــــــــــار

7.877.2691.566.44934.75725.494.57315.237.498)621.235(16.637.333ربح ال�صنة قبل ال�صريبة

معلومات اأخرى

1.256.133.918471.71319.032.5532.583.6908.461.3531.286.683.227794.759.620اجمايل موجودات القطاع

1.200.101.827719.883.110--1.186.978.96012.62313.110.244اجمايل مطلوبات القطاع

33 - خطة �لتو�سعة �مل�ستقبلية
يرتبط م�شتقبل ن�شاط التكرير يف ال�شركة بتنفيذ م�شروع تو�شعتها والذي يهدف الى :

حت�صني نوعية بع�ص املنتجات مثل الديزل عن طريق خف�ص ن�صبة الكربيت فيه .  - 1
امل�صال  الغاز  مثل  اجلودة  عالية  امل�صتقات  الى  امل�صفاة  الى  الثقيل  الوقود  زيت  منتج  حتويل   - 2

والبنزين ووقود الطائرات والديزل .
3  -     امل�صاهمة ب�صكل اأكرب يف تغطية احتياجات اململكة من امل�صتقات النفطية .

ويعود ال�صبب يف عدم التمكن من اإطالق هذا امل�صروع احليوي لل�صركة وللمملكة حتى الآن لعدم التو�صل 
حتى تاريخه الى اتفاق مع احلكومة حول الرتتيبات املتعلقة بطبيعة العالقة امل�صتقبلية بني احلكومة 
وال�صركة ومبا ميكن ال�صركة من الت�صال مع اجلهات املهتمة بتمويل امل�صروع لتمكينها من اإجراء ما 

يلزمها من درا�صات وحتليل متهيدًا لتخاذ قرار بخ�صو�ص هذا امل�صروع .
ومبوجب قرار جلنة التنمية القت�صادية بتاريخ 29 اآذار 2012 قامت احلكومة بت�صكل جلنة من اآمناء 
التنفيذية  الهيئة  عن  ممثل  الى  بال�صافة  والنقل  والتجارة  وال�صناعة  واملالية  الطاقة  وزارة  عامني 
للتخا�صية لتقوم اللجنة بالتفاو�ص مع امل�صفاة حول التوجهات امل�صتقبلية لل�صركة ب�صكل �صمويل مبا 
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يف ذلك اإمكانية زيادة مبلغ الربح ال�صنوي الثابت التي تتقا�صاه ال�صركة عن التكرير . وعليه ، فقد 
قامت ال�صركة بت�صكيل جلنة عن اأع�صاء جمل�ص الإدارة والرئي�ص التنفيذي تكون مهمتها التفاو�ص 
نيابة عن ال�صركة ، وقد عقدت اللجنتان �صل�صلة من الجتماعات ومل يتم التو�صل لأي اتفاق حتى 

تاريخه .
علمًا باأن ال�صركة قد قامت خالل عام 2011 بتحديث الدرا�صة الفنية مل�صروع التو�صعة وكانت ال�صركة 
قد غريت ا�صرتاتيجيتها بخ�صو�ص التو�صعة فبدًل من تبني م�صروع تو�صعة �صاملة تت�صمن تلبية كامل 
احتياجات اململكة من امل�صتقات النفطية حتى عام 2025 وبكلفة ا�صتثمارية تقدر مبلياري دولر ، مت 
درا�صة بدائل اأخرى للتو�صعة تلبي املتطلبات ال�صرورية املطلوبة مع تلبية جزئية لحتياجات اململكة 

امل�صتقبلية من امل�صتقات النفطية وبكلفة ا�صتثمارية ترتاوح بني 800 مليون الى مليار دولر .
احلكومة  بني  امل�صتقبلية  الرتتيبات  حول  احلكومة  مع  لإتفاق  للتو�صل  م�صاعيها  ال�صركة  وتوا�صل 
وال�صركة وخا�صة فيما يتعلق باأ�صعار منتجاتها باب امل�صفاة وباأرباحها ال�صنوية لتمكني ال�صركة من 

القيام مبا يلزم من ات�صالت مع جهات متويلية مل�صروع التو�صعة .

34 - �أثر �تباع معيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم )9(
 )9( رقم  املالية  للتقارير  الدويل  للمعيار  املبكر  بالت�صنيف  لها  التابعة  وال�صركات  ال�صركة  قامت 

اعتبارًا من الأول من كانون الثاين 2011 )تاريخ بدء التطبيق( وقد نتج عنه ما يلي :
 اأ -  اإعادة ت�صنيف املوجودات املالية لأدوات امللكية واأدوات الدين كما يلي :

اأول كانون الثاين 2011

القيمــــــــة الدفرتيـــــــــةفئــــــــة القيـــــــــا�ص

معيار التقارير املاليةاملعيار املحا�صبيمعيار التقارير املاليةاملعيار املحا�صبي

الفــــــرقالدويل رقم )9(الدويل رقم )39(الدويل رقم )9(الدويل رقم )39(

دينـــــــــاردينـــــــــاردينـــــــــاردينـــــــــاردينــــــــــــاراملوجودات املالية

موجودات مالية متوفرة للبيعاأدوات ملكية
موجودات مالية بالقيمة
 العادلة من خالل قائمة

 الدخل ال�صامل
5.194.4385.194.438-

ب - ال�صتثمارات يف اأ�صهم ال�صركات املُ�صنفة �صابقًا �صمن املوجودات املالية املتوفرة للبيع والتي 
يتم تقييمها بالقيمة العادلة ، مت ت�صنيفها ح�صب اإعتقاد الدارة وفقًا لنموذج اأعمالها ، انه من 
ال�صتثمارات ال�صرتاتيجية ولي�صت لغرا�ص املتاجرة ، �صمن املوجودات املالية بالقيمة العادلة 
مبلغ 4.856.391  ت�صنيف  اإعادة  لذلك مت  ونتيجة  املوحد  ال�صامل  الدخل  قائمة  من خالل 
دينار من ح�صاب التغري املرتاكم يف القيمة العادلة الى اإحتياطي تقييم موجودات مالية �صمن 

حقوق امل�صاهمني كما يف الول من كانون الثاين 2011 . 
املحا�صبه  معيار   ( ال�صابقه  الدفرتيه  القيمه  بني  ما  فروقات  لأية  املعيار  اتباع هذا  يوؤدي  -  مل  ج 
الدويل رقم 39( والقيمه الدفرتيه احلالية )املعيار الدويل للتقارير املاليه رقم 9( للموجودات 

املاليه كما يف الأول من كانون الثاين 2011 والذي ميثل الر�صيد الإفتتاحي عند التحويل .  
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35-  �أرقام �ملقارنة
رقم  الإدارة  لقرار جمل�ص  وفقًا  الأول 2011  كانون   31 املنتهية يف  لل�صنة  ال�صركة  اأرباح  احت�صاب  مت 
اأيلول 2012 وذلك بناًء على املفاو�صات الأولية مع احلكومة واملت�صمنة ما  )174/ 2012( بتاريخ 2 

يلي :
1 -  احت�صاب ربح �صنوي لل�صركة مبقدار 15 مليون دينار بعد ال�شريبة لن�شاط التكرير والتوزيع .

2 -  ت�صتثنى اأرباح م�صنع الزيوت من الأرباح امل�صار اليها يف البند )1( اأعاله ب�شرط حتميل م�شنع 
الزيوت التكاليف الثابتة واملتغرية اخلا�صة به �صواًء كانت مبا�صرة اأو غري مبا�صرة .

3 -  ت�شتثنى اأرباح ن�شاط الغاز امل�شال من الأرباح امل�شار اليها اأعاله يف البند )1( .
بواقع  العراقي  النفط اخلام  تكرير  الأردنية مقابل  البرتول  �صركة م�صفاة  تتقا�صاه  ما  ي�صتثنى   -  4

)10( �صنت / برميل من الأرباح على اأن تخ�صع هذه الأرباح لل�صريبة .
وقيد فرق الربح املحت�صب بهذه الطريقة عن احت�صابه على اأ�ص�ص جتارية حتت بند خم�ص�ص ت�صوية 
الأرباح مع احلكومة وذلك حلني التو�صل اإلى تفاهم نهائي مع احلكومة حول احت�صاب اأرباح ال�صركة ، 
علمًا اأنه مل يتم اإ�شتثناء نتائج اأعمال ن�شاط الغاز امل�شال من الأرباح الواردة يف البند )3( اأعاله وذلك 

لعدم وجود �صجالت حما�صبية منف�صلة لها .
يف حني تظهر ارقام املقارنة لل�صنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2010 وفقًا لالتفاقية املوقعة مع احلكومة 

لل�صنوات ال�صابقة واملذكورة يف الإي�صاح )2( حول القوائم املالية املوحدة .

36-  �أحد�ث لحقة
مبوجب البالغ العام رقم 2012/11 ال�صادر عن �صركة م�صفاة البرتول الأردنية بتاريــــــخ 3 اآذار  اأ - 
2012 ، وافق جمل�ص الإدارة على دمج �صندوق الوفاة والعجز والتعوي�ص مع مكافاأة نهاية اخلدمة 
يف نظام واحد ي�صمى )نظام الوفاة والعجز والتعوي�ص ومكافاأة نهاية اخلدمة( ، على اأن يحت�صب 
للموظف عند نهاية اخلدمة مبلغ 150% من اإجمايل الراتب ال�صهري وح�صب اآخر اأجر يتقا�صاه 
على اأن ل يزيد املبلغ عن 2.000 دينار عن كل �صنة خدمة ، ويف حال جتاوز الراتب الجمايل 
ال�صهري 2.000 دينار ، يدفع للموظف مكافاأة نهاية خدمة بواقع راتب �صهر اإجمايل واحد عن 
كل �صنة خدمة ، هذا و�صوف يوؤدي تطبيق النظام املعدل الى تكبد ال�صركة التزامات ا�صافية تقدر 
حوايل 19 مليون دينار على ان تقوم ال�صركة بتكوين خم�ص�ص لتغطية اللتزامات جتاه املوظفني 
امل�صرتكني يف ال�صندوق اإعتبارًا من عـــام 2012 ، بحيث يتم حتديد املبالغ الالزمة �صنويًا من قبل 
جمل�ص الإدارة ومبا يتنا�صب مع حجم هذا اللتزام وبحيث تتمكن ال�صركة من تغطيته خالل خم�ص 

�صنوات ووفقًا للملحق رقم )5( لنظام ال�صندوق اجلديد امل�صار اليه اأعاله .
 ب - قرر جمل�ص الدارة زيادة الراتب ال�صا�صي للعاملني بال�صركة بن�صبة 5% - 15% على ان ل تقل قيمة 

الزيادة عن 60 دينار �صهريًا اعتبار من اأول اآذار 2012 .
ج  - قرر جمل�ص الإدارة ان�صاء �صندوق ا�صكان للعاملني بال�صركة بدون فوائد بحيث تقوم ال�صركة بدفع 
مبلغ مليون دينار كم�صاهمة لل�صندوق وعلى ان يتم ت�صكيل جلنة من ال�صركة والنقابة لو�صع نظام 
لل�صندوق ، هذا و�صيتم مبا�صرة عمل اللجنة خالل �صهر من تاريخ البالغ العام يف 13 اآذار 2012 .  

كما قرر جمل�ص الإدارة منح امتيازات ا�صافية اخرى للعاملني يف ال�صركة خالل عام 2012.
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