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التقرير السنوي الحادي عشر
 لمجلس اإلدارة عن أعمال الشركة والقوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 كانون أول 2019
 











١- اكسل متقدم
٢- دورة شيكات
٣- ضريبة الدخل

٤- قانون العمل والعمال
٥- ادارة الوقت وتحديد االولويات

٦- االجراءات المحاسبية والمالية في المحطات وتنظيم البريد
٧- السالمة والصحة المهنية وتطبيق خطة الطوارئ





 بلغت ايرادات شركة الزيوت والمحروقات لعام 2021 - 804,965,037 دينار مقابل 592,578,021 دينار عن عام 2020 و
بإرتفاع مقداره 212,387,016 دينار وبنسبة 35.8 % يمثل الرسم البياني التالي تطور اإليرادات التشغيلية للشركة
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تقاضى رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مكافئات في 2021 بمبلغ 10000 دينار أردني حسب الجدول التالي: 
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 تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام التالية

 إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا
 والحوافز والرواتب في الشركة ومراجعتها بشكل

.سنوي



 طلب إجراء تدقيق على أعمال الشركة ودفاترها،
للمساهمين الذين يملكون %10 من أسهم الشركة



مطبق بالكامل

البند

مطبق بالكامل

مطبق بالكامل

األسبابالحالةالقاعدة

اإلفصاح و الشفافية

 تضع الشركة إجراءات عمل خطية وفقًا لسياسة
 اإلفصاح المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة

 لتنظيم شؤون اإلفصاح عن المعلومات ومتابعة
 تطبيقها وفقًا لمتطلبات الجهات الرقابية

والتشريعات النافذة

لم يطبق11

 ال يوجد اجراءات عمل
 خطية ولكن يتم اإللتزام
 التام بمتطلبات اإلفصاح
 وفقًا لتعليمات اإلفصاح

 الصادرة عن هيئة األوراق
المالية

 توفر الشركة المعلومات اإلفصاحية للمساهمين
 و المستثمرين بما في ذلك اإلفصاحات المتعلقة

بتعامالت األطراف ذوي العالقة مع الشركة

22

 تقوم الشركة باستخدام موقعها االلكتروني
 على شبكة االنترنت لتعزيز االفصاح والشفافية

وتوفير المعلومات

34

 تقوم الشركة باإلفصاح عن سياساتها و برامجها
تجاه المجتمع المحلي و البيئة

45















١- كسل متقدم
٢- دورة شيكات
٣- ضريبة الدخل

٤- قانون العمل والعمال
٥- ادارة الوقت وتحديد االولويات

٦- االجراءات المحاسبية والمالية في المحطات وتنظيم البريد
٧- السالمة والصحة المهنية وتطبيق خطة الطوارئ



١- كسل متقدم
٢- دورة شيكات
٣- ضريبة الدخل

٤- قانون العمل والعمال
٥- ادارة الوقت وتحديد االولويات

٦- االجراءات المحاسبية والمالية في المحطات وتنظيم البريد
٧- السالمة والصحة المهنية وتطبيق خطة الطوارئ



















































٦٦


































