
التقرير السنوي
للعام 2020



آمن وأمان ... 

ــق الشــركة اللوجســتية  ــى تطبي ــز ال ــث يرم ــام 2020، حي ــة الع ــم اطــاق هــذا الشــعار نهاي ت

ــة مفرطــة  ــاة. نحــن نوفــر حماي ــر الســامة حيــث أن الســامة هــي أســلوب حي ألعلــى معايي

لبلدنــا ومجتمعنــا وموظفينــا وعمائنــا ومســاهمينا والبيئــة وجميــع أصحــاب المصلحــة المرتبطين 

ــا. نحــن أيضــا نضيــف أبعــاد أخــرى ألمننــا مــن خــال الحفــاظ علــى المخــزون  بأعمالنــا وجيرانن

ــر منقطعــاً مــن  ــة التــي تضمــن إمــدادًا غي البترولــي االســتراتيجي للحكومــة ومنشــآتنا الحديث

الوقــود ألمتنــا.
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جوتــك شــركة اردنيــة مملوكــة للحكومــة، وقــد جــاء تأســيس تنفيــذاً لبرنامــج الحكومــة إلعــادة هيكلــة 

ــن  ــي االردن م ــة ف ــة الوطني ــتراتيجية الطاق ــداف اس ــق أه ــي تحقي ــهاماً ف ــي، وإس ــاع النفط القط

خــال تشــجيع المنافســة فــي القطــاع النفطــي، وضمــان أمــن التــزود بالمشــتقات النفطيــة فــي 

ــة التشــغيلية  ــن الســعات التخزيني ــة م ــن حاجــة المملك ــى تأمي ــث تهــدف ال حــاالت الطــوارئ، حي

واالســتراتيجية للمشــتقات النفطيــة، وتقديــم الخدمــات اللوجســتية لقطــاع النفــط ومشــتقاته، 

ضمــن أفضــل المعاييــر العالميــة، تنفيــذاً لاســتراتيجية الشــاملة لقطــاع الطاقــة، وبمــا يتوافــق مــع 

التشــريعات الحكوميــة األردنيــة، وعلــى الرغــم مــن حداثتهــا اال انهــا رائــدة فــي هــذا المجــال وتعتبــر 

الشــركة النمــوذج األمثــل فــي هــذا المجــال.

نســعى دومــاً لتطويــر مســتوى خدماتنــا إلرضــاء عمائنــا، ولتحقيــق هــذا فإننــا نشــغل مرافقنــا ضمــن 

أفضــل الممارســات العالميــة، نســتثمر فــي موظفينــا، ننمــي االبــداع والتميــز، ونتبنــى أنظمــة داخلية 

متطــورة معتمــدة علــى التكنولوجيا.

نشــارك كافــة القطاعــات حياتهــا اليوميــة حيــث نقــوم بتخزيــن المنتجــات الحيويــة الازمــة لهــم، وهي 

امــدادات الطاقــة التــي تســمح للنــاس بالطهــي أو تســخين أو تبريــد منازلهــم والتنقــل إلــى العمــل 

ــات  ــذه المنتج ــن ه ــر بتخزي ــة. ونفخ ــراض الصناعي ــى األغ ــة ال ــة، باإلضاف ــم اليومي ــام بأعماله والقي

بعنايــة لعــدد متزايــد مــن العمــاء.

المقدمة 



بسم هللا الرحمن الرحيم

ــام  ــركة لع ــنوي للش ــر الس ــم التقري ــن يديك ــع بي ــس اإلدارة ان اض ــاء مجل ــوة أعض ــعدني واألخ يس

ــذي يتضمــن اهــم االنجــازات التــي عملــت الشــركة علــى تحقيقهــا خــال هــذا العــام،  2020، وال

عبــر الخطــة التــي تــم تنفيذهــا مــن قبــل إدارة الشــركة رغــم الظــروف الصعبــة التــي ســادت العالــم 

ــى التطلعــات المســتقبلية للشــركة. اجمــع، باإلضافــة ال

اســتمرت الشــركة اللوجســتية برحلتهــا نحــو تحقيــق اهدافهــا االســتراتيجية المحــددة فــي خطتهــا 

ــة  ــة المفصل ــرة األمــد لعــام )2020-2021(، والتــي انبثــق عنهــا الخطــة الوظيفي االســتراتيجية قصي

لتنفيــذ هــذه االســتراتيجية وادامــة اعمــال الشــركة خــال العــام 2020.

ان جائحــة كورونــا التــي انتشــرت فــي العالــم خــال العــام 2020 قــد اثــرت علــى كافــة القطاعــات 

وباألخــص االقتصاديــة فــي العالــم وفــي األردن، وقــد شــكلت ايضــاً التحــدي األكبــر للشــركة للتمكــن 

ــزون االســتراتيجي  ــد المخ ــة تزوي ــى جاهزي ــة ال ــا، باإلضاف ــم خدماته ــي تقدي ــل ف ــة العم ــن ادام م

مــن المشــتقات النفطيــة فــي حــال انقطاعــه ال ســمح هللا فــي ظــل هــذه الجائحــة، حيــث قامــت 

الشــركة ببــذل قصــارى جهدهــا لضمــان اســتمرار العمــل، والتــي تعتبــر مــن اهــم انجــازات لهــذا العــام 

ــدون أي انقطــاع،  ــم خدماتهــا بشــكل كامــل، وب والتــي تفتخــر الشــركة بهــا حيــث اســتمرت بتقدي

االمــر الــذي يعــزز موقــع الشــركة فــي القطــاع النفطــي ويثبــت موقعــه كركيــزة لضمــان امــن التــزود 

بالمشــتقات النفطيــة فــي المملكــة

كذلــك وخــال هــذه الفتــرة شــرفنا جالــة الملــك عبــدهللا الثانــي ابن الحســين حفظــة هللا بزيــارة الى 

مرافــق عمــان االســتراتيجية، لاطمئنــان علــى وجــود كميــات كافيــة مــن المخــزون االســتراتيجي 

مــن المشــتقات النفطيــة خــال فتــرة الجائحــة، حيــث اثنــى علــى هــذا المرفــق ووجــه بتعزيــز كميــات 

المخــزون االســتراتيجي للمملكــة مــن المشــتقات النفطيــة، خــال فتــرة انخفــاض األســعار العالميــة 

ــركة  ــع الش ــي موق ــا ف ــتيعابية منه ــة االس ــن الطاق ــاض، ولتأمي ــذا االنخف ــن ه ــتفادة م ــا لاس له

ــة  ــة مشــكورة باســتيراد شــحنات مــن المشــتقات النفطي ــة، حيــث قامــت اإلدارة التنفيذي بالماضون

ــز منظومــة امــن التــزود  مــن الســوق العالميــة وبالســرعة الممكنــة، االمــر الــذي عمــل علــى تعزي

بالمشــتقات النفطيــة بالمملكــة.

كلمة رئيس المجلس 



علــى صعيــد االوضــاع الماليــة للشــركة وباســتعراض البيانــات الماليــة لعــام 2020، فقــد كان هنــاك 

أثــر واضــح لجائحــة كورونــا علــى نتائــج الشــركة، حيــث انخفــض مجمــل االيــرادات لهــذا العــام بنســبة 

21% عــن العــام 2019 وذلــك النخفــاض معــدالت التحميــل، كمــا انخفضــت التكاليــف بنســبة 4% عــن 

العــام 2019، وانخفــض مجمــل الربــح بنســبة 37% عــن عــام 2019، فــي حيــن ارتفــع صافــي الربــح 

بنســبة 44% عــن العــام 2019، وذلــك نتيجــة لاعتــراف بإيــرادات المنــح المتحققــة المترتــب علــى 

االعتــراف بملكيــة االصــول كمنحــة حكوميــة. 

كمــا بلــغ اجمالــي قيمــة موجــودات الشــركة )842. 252( مليــون دينــار، منهــا موجــودات غيــر متداولــة 

بقيمــة )330. 209( مليــون دينــار، تتضمــن قيمــة المشــاريع المملوكــة للشــركة والتــي هــي تحــت 

ــكات  ــى ممتل ــة ال ــار باإلضاف ــون دين ــا )199. 15( ملي ــة قيمته ــة 2020/12/31 والبالغ ــذ لغاي التنفي

ومعــدات بقيمــة )131. 194( مليــون دينــار.

ــذه  ــى ه ــة عل ــس واالدارة التنفيذي ــاء المجل ــي أعض ــكر زمائ ــعني اال ان اش ــه ال يس ــة فان بالنهاي

ــج. ــت هــذه النتائ ــا تحقق ــم لم ــن قبله ــة م ــود المبذول ــوال الجه ــي ل ــج الت النتائ

وعليــه، يســرني واإلخــوة أعضــاء مجلــس اإلدارة بــأن أضــع بيــن أيديكــم التقريــر الســنوي للشــركة 

لعــام 2020 والمتضمــن أبــرز أعمــال الشــركة وأهدافهــا ومســتجداتها وخططهــا المســتقبلية والقوائــم 

الماليــة، وقائمــة التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة وقائمــة التدفقــات النقديــة للســنة المنتهيــة بتاريــخ 

31 كانــون األول 2020.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

» شادي رمزي« المجالي

 رئيس مجلس اإلدارة



بسم هللا الرحمن الرحيم

ــاء  ــار وب ــة النتش ــع نتيج ــم اجم ــى العال ــى األردن وعل ــرى عل ــات الكب ــام التحدي ــو ع ــام 2020 ه ع

كورونــا، حيــث أثــر ســلباً علــى كافــة القطاعــات وخاصــة االقتصاديــة، ممــا انعكــس أيضــاً علــى أعمــال 

ــن خــال  ــر م ــل األث ــى تقلي ــت عل ــل إدارة الشــركة عمل ــن قب ــة م ــود المبذول الشــركة، اال ان الجه

ــكل كفــاءة وفاعليــة. اســتئناف تنفيــذ العمليــات ب

منــذ بدايــة هــذا العــام تــم إطــاق الخطــة االســتراتيجية للشــركة للفتــرة 2020-2021 تنفيــذاً لرؤيتهــا 

المتمثلــة بــأن تكــون مــزوّد الخدمــات اللوجســتية المفضـّـل واألكثــر موثوقيــة فــي قطــاع النفــط والغــاز 

فــي االردن وباقــي المشــرق العربــي، وأن تحقــق أكبــر عائــد طويــل األمــد لصالــح مالكــي الشــركة، 

حيــث عملــت كافــة ادارات الشــركة علــى تنفيــذ خطتهــا الوظيفيــة وضمــن مؤشــرات أداء محــددة، 

اال انــه ونتيجــة تأثيــر الجائحــة، والتــي تــم اغــاق تــام لكافــة القطاعــات بتاريــخ 2020/3/17 واســتمر 

لمــدة 51 يومــاً، كمــا تــم العمــل ضمــن أوامــر الدفــاع، االمــر الــذي دفــع إدارة الشــركة علــى تطويــر 

خطتهــا، واعــداد خطــة طــوارئ تتناســب واألوضــاع العامــة، وتتيــح للشــركة اســتئناف اعمالهــا بــدون 

ــات تنفيــذ المشــاريع  ــل أولوي انقطــاع وبالمــوارد المتاحــة لديهــا، وقــد تضمنــت خطــة الطــوارئ تعدي

والتــي تــم إعــادة جدولــة عــدد مــن المبــادرات والمشــاريع المضمنــة فــي خطــة خــال العــام 2021 

ووفقــاً لألهميــة واالمكانيــة.  

بــكل نجــاح تــم توقيــع اتفاقيــات تقديــم خدمــات التخزيــن والمناولــة مــع كل مــن شــركة توتــال االردن 

وشــركة المناصيــر، وهمــا شــركتان مرخصتــان لتوزيــع المشــتقات النفطيــة فــي المملكــة، باإلضافــة 

الــى توقيــع اتفاقيــة لتخزيــن مــادة الغــاز البترولــي المســال مــع شــركة يونيغــاز فــي مرافــق العقبــة 

النفطيــة، حيــث بلغــت نســبة الســعات المحجــوزة فــي هــذا المرفــق 92.2% مــن اجمالــي ســعاتها.

ــن المشــتقات  ــى المخــزون االســتراتيجي م ــات الشــركة المحافظــة عل ــن اهــم واجب ــث ان م وحي

ــا  ــت الشــركة جهوده ــد كثف ــة، فق ــي الحــاالت الطارئ ــة الســتخدامه ف ــة للحكوم ــة المملوك النفطي

ــركات  ــع الش ــق م ــاون المطل ــال التع ــن خ ــم وم ــث ت ــه، حي ــة علي ــزون والمحافظ ــذا المخ إلدارة ه

ــى  ــة ال ــة، إضاف ــن المشــتقات النفطي ــر للمخــزون االســتراتيجي م ــذ خطــة التدوي التســويقية تنفي

قيامهــا وبطلــب مــن الحكومــة وتنفيــذا للتوجيهــات الملكيــة بتعزيــز كميــات المخــزون االســتراتيجي 

مــن خــال اســتيراد شــحنة مــن مــادة الديــزل والبنزيــن بنوعيــه خــال فتــرة هبــوط أســعار المشــتقات 

ــز هــذا المخــزون. ــاً لاســتفادة مــن هــذا الهبــوط بتعزي عالمي

كلمة المدير العام



علــى المســتوى التشــغيلي، فقــد اســتمرت الشــركة بتشــغيل مرافقهــا ضمــن أحســن الممارســات 

العالميــة فــي صناعــات النفــط والغــاز الدوليــة، وحســب معاييــر الســامة والصحــة المهنيــة واالمــن 

والبيئــة، والمعــززة بكــوادر مؤهلــة لإلمــداد المســتمر حســب الطلــب وعلــى مــدار الســاعة، وبجاهزية 

كاملــة لمراقبــة العمليــات واألنظمــة، والتــي تعمــل علــى اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة التــي توفــر 

ساســة فــي التعامــل مــع المعــدات المختلفــة، وتشــخيص لألعطــال ان وجــدت وفــي اقــل وقــت 

ممكــن فــي حــال حدوثهــا، لضمــان اســتمرار ديمومــة العمــل.

وعلــى الرغــم مــن الظــروف الصعبــة اال ان االعمــال التنفيذيــة باألمــر التغييــري لمشــروع الســعات 

التخزينيــة االســتراتيجية فــي الماضونــة، لبنــاء ثــاث خزانــات كرويــة لمــادة الغــاز البترولــي المســال 

قــد اســتمرت، حيــث بلغــت نســبة اإلنجــاز لهــذا المشــروع %80 

مقارنــة بنســبة 27.37% تــم إنجازهــا خــال العــام 2019، حيــث ســتعمل هــذه الســعات علــى تعزيــز 

القــدرة التخزينيــة لمــادة الغــاز البترولــي المســال فــي المملكــة.

خــال هــذا العــام اســتمرت الشــركة ببنــاء بيتهــا الداخلــي، حيــث تــم االنتقــال الــى المبنــى الجديــد 

للشــركة، والــذي تــم اســتئجاره مــن مؤسســة األيتــام تنفيــذاً لسياســة الشــركة فــي مســؤوليتها 

ــز  ــم تجهي ــد ت ــث أن المؤسســة مملوكــة للحكومــة، وق ــرادات الحكومــة، حي ــزاً إلي ــة وتعزي المجتمعي

مكاتــب الشــركة لتكــون بيئــة عمــل مريحــة وعمليــة، وقامــت بتوفيــر أفضــل وأحــدث األدوات التقنيــة 

لضمــان رفــع نســبة رضــى موظفــي الشــركة، والتــي ستســاهم بتحقيــق األهــداف االســتراتيجية 

ــة  ــاء منظوم ــعى لبن ــا نس ــركتنا،  فإنن ــي ش ــه ف ــدود ل ــي ال ح ــداع التقن ــث أن االب ــركة، وحي للش

متكاملــة مــن االتمتــة مخفضيــن بذلــك الجهــد والوقــت لتنفيــذ عمليــات الشــركة، كمــا تــم العمــل 

توفيــر بنيــة تحتيــة تقنيــة آمنــة وموثوقــة للغايــة، إلــى جانــب توفيــر خدمــات دعــم فنــي عالــي الجــودة 

لموظفــي الشــركة، لتلبيــة االحتياجــات المتغيــرة باســتمرار.

ــر  ــر غي ــى معايي ــة عل ــة مبني ــي ثقاف ــى تبن ــم االعمــال حرصــت عل ــي عال ــك ف ــة جوت ــذ انطاق ومن

ــث  ــراف، حي ــة األط ــع كاف ــا م ــى عاقاته ــظ عل ــة وتحاف ــة والخارجي ــة الداخلي ــى بالبيئ ــة تعن تقليدي

ركــزت علــى محــور االســتدامة بمنظورهــا الشــامل المتضمــن: المواطنــة، التأثيــر المجتمعــي وحماية 

البيئــة، ومحــور الصحــة والســامة واألمــان، وكذلــك محــور االمــن ومحــور البيئــة، باإلضافــة الــى محــور 

التميــز فــي بنــاء العاقــات مــع العمــاء والشــركاء مــن منطلــق االحتــرام والمنفعــة التشــاركية. 

علــى الرغــم مــن حداثــة عمــر الشــركة وفريقهــا المتواضــع، اال أن احامهــا وتطلعاتهــا كبيــرة بحجــم 

ــات  ــم الخدم ــال تقدي ــي مج ــه ف ــذى ب ــاً يحت ــون انموذج ــى أن نك ــون عل ــا عازم ــد بأنن ــن، ونؤك الوط

ــة  ــا شــركة مملوك ــث أنن ــدول المجــاورة، وحي ــي األردن وال ــاز ف ــط والغ ــي قطــاع النف اللوجســتية ف

بالكامــل للحكومــة، فإننــا ســنثبت بــأن لدينــا العزيمــة لننافــس الشــركات الكبــرى العاملة فــي القطاع 

الخــاص فــي هــذا المجــال محليــاً واقليميــاً، وســنعمل علــى حفــر البصمــة األقــوى فــي هــذا المجــال.



المدير العام 

المهندسة خلود المحاسنة

وختامــاً ال يســعني اال أن اشــكر أصحــاب العطوفــة أعضــاء المجلــس الكــرام علــى الدعــم المســتمر 

ــذ  ــوم بتنفي ــة لتق ــام اإلدارة التنفيذي ــات أم ــة العقب ــة، وإزال ــكار المبدع ــم األف ــي دع ــي ف والامتناه

ــق هــذه  ــا اســتطعنا تحقي ــوال هــذا الدعــم لم ــه ل ــراف بأن ــا االعت سياســاتها إلدارة الشــركة، وعلين

اإلنجــازات.

ــب  ــد والمواظ ــي المجته ــار لفريق ــان واالفتخ ــكر واالمتن ــل الش ــدم جزي ــي ان اق ــمحوا ل ــراً اس أخي

ــدار الســاعة ليحقــق  ــى م ــذي يعمــل وعل ــز إدارة الشــركة، وال ــي مرك ــق، وف ــي المراف ــل ف والعام

ــا.  ــا به ــر جميعن ــي نفخ ــازات والت ــذه اإلنج ه

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،



موظفونــا هــم أهــم األصــول لدينــا والتــي تســهم فــي تحقيــق أهــداف الشــركة، والختيارهــم 

واالحتفــاظ بهــم فقــد عملــت جوتــك علــى تبنــي تنفيــذ ثاثــة محــاور رئيســية هــي :

توظيــف أفضــل الكفــاءات الموجــودة فــي الســوق األردنــي، بمــا يتــاءم مــع حاجــة 

الشــركة، ويخــدم المتطلبــات الوظيفيــة المتنوعــة، ضمــن أطــر زمنيــة فاعلــة اســهمت فــي 

ــي. ــدوران الوظيف ــل نســبة ال ــى تقلي ــت عل ــم وعمل ــت المائ ــي الوق ــة ف ــرات التوظيفي ســد الثغ

تطبيــق ووضــع آليــات واضحة للتعــرف واالحتفاظ بالموظفيــن الحالييــن ذوو األداء الوظيفي 

المرضــي، بمــا يضمــن تعظيــم االســتفادة مــن مهاراتهــم وكفاءاتهــم، وتقديــم فــرص للتطــور 

الوظيفــي والشــخصي لهــم.

الحاليــة  الكفــاءات  مــن شــأنها دمــج جميــع  خلــق بيئــة عمــل داعمــة وايجابيــة 

ــدة تناســب  والمســتقطبة للنهــوض بمســتويات العمــل الجماعــي والفــردي نحــو أفــق جدي

قيــم الشــركة ورؤيتهــا.

موظفونا 
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ولتحقيق ذلك، قامت جوتك باعتماد المنهجيات التالية:

اســتهداف الكفــاءات المائمــة واســتقطابها باســتخدام أفضــل الممارســات المتبعــة حاليــاً 

ــذا الخصوص. به

عقــد االمتحانــات التقنيــة، والمقابــات المرتكــزة علــى قيــاس الجــدارات الســلوكية 

ــار  ــن اختي ــا يضم ــف، وبم ــن للوظائ ــحين المتقدمي ــن المرش ــا بي ــة م ــة للمفاضل والمهني

المرشــح المناســب للمــكان المناســب.

اعتمــاد وتطبيــق بطاقــات األداء المتوازن )Balance Score Card( كأداة اســتراتيجية لقياس 

وإدارة األداء الوظيفــي بصــورة دوريــة، بحيــث اصبحــت اهــداف المؤسســة ككل تتوائــم مــع 

اهــداف الدوائــر واألقســام العاملــة فــي الشــركة واألهــداف الفرديــة للموظفيــن أيضاً.

تطبيــق العديــد مــن المبــادرات التــي مــن شــأنها رفــع الــروح المعنويــة للموظفيــن 

وتحســين بيئــة العمــل القائمــة، وذلــك باعتمــاد منظومــة متكاملــة مــن األســس التــي 

ــاس مســتوى الرضــا  ــل قي ــه مث ــي موقع ــن كل ف ــع الموظفي ــادف م ــم التواصــل اله تدع

ــة.  ــل مثالي ــة عم ــول لبيئ ــك للوص ــادل وذل ــرام المتب ــلوكيات االحت ــز س ــي، وتعزي الوظيف

توفيــر بيئــة عمــل آمنــة للموظفيــن خاصــة ألولئــك العامليــن فــي الوظائــف الميدانيــة ذات بيئــة تتســم 

بالخطــورة كمــا ومواجهــة التحديــات الصحيــة التــي طــرأت خــال عــام 2020 لمواجهــة وبــاء فيــروس 

كورونــا المســتجد.
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غايات واستراتيجية الشركة



رؤية الشركة

أن نكــون مــزوّد الخدمــات اللوجســتية المفضّــل واألكثــر موثوقيــة فــي قطــاع النفــط والغــاز 

فــي االردن وباقــي المشــرق العربــي، وأن نحقــق أكبــر عائــد طويــل األمــد لصالــح مالكــي 

الشــركة.

رسالة الشركة

ــز  ــة وتعزي ــتقات النفطي ــزود بالمش ــن الت ــان أم ــها لضم ــم تأسيس ــة ت ــركة ربحي ــن ش نح

المنافســة فــي ســوق المشــتقات النفطيــة فــي األردن. نــزوّد عمائنــا فــي القطــاع العــام 

والخــاص بخدمــات لوجســتية )تخزيــن ونقــل( آمنــة، وموثوقــة، وكفــؤة، ودون تمييــز، ووفقــاً 

للمعاييــر العالميــة المتبعــة فــي قطــاع النفــط والغــاز وذلــك مــن خــال االســتثمار فــي رأس 

ــا المتطــورة والمنتشــرة فــي مواقــع اســتراتيجية  ــاء، وتشــغيل مرافقن ــا الفكــري، وبن مالن

فــي المملكــة.

الرؤية والرسالة والقيم األساسية
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الصحة والسالمة واألمن والبيئة والجودة: 

ــة المســتويات،  ــى كاف ــا وشــركائنا عل ــون بصحــة وســامة موظفين نحــن ملتزم

وبحمايــة نظامنــا البيئــي مــن خــال خلــق الثقافــة الازمــة واتبــاع أفضــل 

العالميــة. واإلجــراءات  الممارســات 

الجرأة

نــزود شــركتنا دومــاً باألفــكار المبتكــرة لضمــان التطويــر المســتمر والتكيــف، ونحــن 

منفتحيــن علــى األفــكار الجديــدة والتغيــرات وحريصيــن علــى التعلـّـم المســتمر.  

النزاهة والمسؤولية

نحــن نهتــم باألخــاق والنزاهــة والمهنيــة فــي جميــع قراراتنــا وأعمالنــا. االحتــرام 

ــون  ــن مخلص ــركائنا. نح ــع ش ــا م ــا وتواصلن ــي تفاعلن ــاس ف ــو األس ــادل ه المتب

لواجباتنــا ونتحمــل المســؤولية ومســائلين ونعمــل كقــادة متفانيــن فــي عملنــا.

العمل الجماعي الرشيق

نحــن نعمــل جميعــاً مــع شــركائنا كفريــق واحــد منتــج بهــدف الحفــاظ علــى عمــل 

شــركتنا. نحــن نخــدم عمائنــا معــاً، بحيــث يتــم مراعــاة المرونــة والرشــاقة فــي 

جميــع القــرارات والعمليــات والممارســات اليوميــة. فريقنــا مشــارك فاعــل وجهــوده 

متماشــية مــع رؤيــة »جوتــك« وأهدافهــا االســتراتيجية.

التركيز على خدمة العمالء

نحــن نتفهــم احتياجــات عمائنــا. نتعامــل معهــم بشــكل متســاو، ونهتــم بالحفــاظ 

ــن  ــا م ــا عمائن ــى رض ــاظ عل ــد للحف ــل بج ــم. نعم ــة تشــاركية معه ــى عاق عل

خــال جــودة خدماتنــا واالســتجابة الســريعة لمتطلباتهــم.

قيمنا الجوهرية
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تســعى جوتــك ألن تكــون المــزود األكثــر امتيــازاً وموثوقيــةً، مــن حيــث الجــودة والكفــاءة والفعاليــة، 

حيــث تقــوم الشــركة بــدور حلقــة الوصــل بيــن عمائهــا مــن مســتوردي المشــتقات النفطيــة والغــاز 

البترولــي المســال وموزعيــه مــن خــال خدمــات المناولــة والتزويــد فيمــا بينهمــا.

وتلتــزم جوتــك بتشــغيل مرافقهــا وفقــاً ألفضــل الممارســات العالميــة، وبمــا يتناســب مــع متطلبــات 

عمائهــا والجهــات المعنيــة، فهــي تطمــح ألن تكــون »األفضــل فــي فئتهــا«.

حيــث ســعت جوتــك وتســعى دومــا جوتــك ألن تكــون الشــريك االســتراتيجي األكثــر مثاليــة واألفضــل 

فعاليــة لــدى عمائهــا وشــركائها مــن خــال انشــاء عاقــات تجاريــة وشــراكات متينــة عبــر دورهــا 

الفعــال فــي تقديــم خدمــات المناولــة والتخزيــن والتزويــد للمشــتقات النفطيــة. 

ــاء،  ــا للعم ــم خدماته ــال تقدي ــة خ ــامة العام ــان والس ــر األم ــرورة توفي ــك بض ــة جوت ــل ثقاف وتتمث

وبضــرورة اســتيفاء شــروط معاييــر الصحــة والســامة البيئيــة لمرافقهــا وخدماتهــا المقدمــة، ومــن أبــرز 

اساســياتها ضمــان جــودة واســتدامة خدماتهــا المرتبطــة بأنشــطتها وفعالياتهــا، وفــي الوقــت نفســه، 

ــة،  ــة، المحلي ــح التنظيمي ــات واللوائ ــع المتطلب ــال لجمي ــان االمتث ــاً بضم ــاً تام ــركة التزام ــزم الش تلت

والوطنيــة، والدوليــة.

ال تســتطيع جوتــك تحقيــق طموحاتهــا إال مــن خــال تحقيــق أعلــى مســتويات الســامة التشــغيلية، 

والصحــة المهنيــة، واألمــن، واالســتدامة، مــع الحفــاظ علــى البيئــة، مــن خــال التقليــل إلــى أقصــى 

حــد مــن أي أثــر بيئــي غيــر مرغــوب. 

كمــا تطلــب جوتــك مــن مورديهــا وشــركائها والمقاوليــن العامليــن لديهــا اســتيفاء هــذه الطموحــات، 

بــل وأكثــر منهــا، كشــرط للتعامــل معهــا.

ولدى جوتك القناعة بأن الثقافة التي تتبناها هي التي من ميّزاتها والتزاماتها:

ثقافة الشركة
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تــم بنــاء اســتراتيجية جوتــك للفتــرة 2020-2021باتبــاع عمليــة التخطيــط االســتراتيجي وفقــاَ لمبــدأ 

ــل  ــار عم ــدأ  كإط ــذا المب ــاد ه ــم اعتم ــث ت ــوازن Balanced Scorecard BSC ، حي ــة االداء المت بطاق

ــع  ــن خــال إشــراك جمي ــس األداء م ــا االســتراتيجية ومقايي ــم وضــع أهدافن إداري اســتراتيجي، وت

اإلدارات ومســاهمتها فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة مــن خــال الخطــط الوظيفيــة 

ــة االدارات. لكاف

ــل  ــر العم ــة عناص ــركة لكاف ــتراتيجية للش ــداف االس ــمول األه ــان ش ــدأ لضم ــذا المب ــت ه ــد تبن وق

ــف، االطــار التشــغيلي  ــل المصاري ــاح وتقلي ــادة األرب ــذي يركــز علــى زي ــي ال ــة اإلطــار المال المتضمن

ــة،  ــى البيئ ــة عل ــة والمحافظ ــامة والصح ــر الس ــن معايي ــق بأحس ــغيل المراف ــن تش ــذي يتضم وال

واطــار التعلــم والنمــو المتعلــق باالســتثمار بالقــوى البشــرية وتكنولوجيــا المعلومــات، باإلضافــة الــى 

االطــار االهــم والــذي يعنــى بخدمــة الزبائــن، ان العنايــة بهــذه األطــر ســتعمل علــى تطويــر اعمــال 

ــاً.  ــاً وخارجي الشــركة داخلي

استراتيجية الشركة
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ــن مســتقل  ــات تخزي ــزود خدم ــك أول م ــة جوت ــق النفطي ــة للمراف ــد الشــركة اللوجســتية االردني تع

فــي األردن، يقــدم خدمــات تخزيــن ومناولــة ونقــل ضمــن مبــدأ االســتخدام المفتــوح علــى مســتوى 

عالمــي للعمــاء المحلييــن واإلقليمييــن فــي المنطقــة، حيــث تقــدم جوتــك مجموعــة متكاملــة مــن 

الخدمــات اللوجســتية فــي عمــان والعقبــة.

ــة  ــل لحكوم ــة بالكام ــة، مملوك ــاهمة خاص ــركة مس ــي ش ــام 2015، وه ــي ع ــك ف ــت جوت تأسس

ــتراتيجية  ــي االس ــتراتيجيين ف ــن اس ــذ هدفي ــك بتنفي ــارك جوت ــمية. وتش ــة الهاش ــة األردني المملك

النفطيــة فــي  بالمشــتقات  التــزود  إمــدادات  أمــن  الطاقــة األردنــي: ضمــان  الشــاملة لقطــاع 

ــن المخــزون االســتراتيجي مــن  ــي الســوق النفطــي مــن خــال تخزي ــز المنافســة ف األردن، وتعزي

المشــتقات النفطيــة المملــوك للحكومــة والمحافظــة عليــه، واســتقبال الشــحنات المســتوردة مــن 

ــا لمبــادئ  هــذه المشــتقات مــن قبــل الشــركات التســويقية المرخصــة، حيــث تقــدم خدماتهــا وفقً

ــزي. ــر تميي ــادل وغي ــى أســاس ع ــوح وعل االســتخدام المفت

لضمــان تقديــم خدماتنــا علــى أســاس عــادل وغيــر تمييــزي، فإننــا نمتنــع عــن شــراء أو بيــع أو تــداول 

أي مشــتقات نفطيــة فــي الســوق المحليــة؛ وبالتالــي، نضمــن وضعنــا كمــزود تخزيــن مســتقل.

ــاز وغيرهــا.  ــزل والغ ــن، الدي ــة: البنزي ــن المشــتقات النفطي ــرة م ــات كبي ــا، نتســلم كمي ــي مرافقن ف

يتــم تفريــغ هــذه المشــتقات المســتوردة مــن البواخــر مباشــرة الــى خزاناتنــا فــي مرافــق العقبــة 

ــاع  ــا مــن خــال اتب ــى كمياته ــة، وعل ــى جــودة المــواد المخزن ــظ عل ــن، نحاف ــاء التخزي ــة. أثن النفطي

ــة.  أفضــل األســاليب العلمي

نتبــع المعاييــر العالميــة للجــودة والســامة واالمــن والبيئــة فــي جميــع عملياتنــا. عنــد الطلــب، يتــم 

ــم.  ــة له ــل المخصصــة والتابع ــج النق ــى صهاري ــا ال ــن خزاناتن ــا م ــة لعمائن ضــخ المشــتقات النفطي

هدفنــا هــو تحميــل هــذه المشــتقات بأســرع مــا يمكــن وبأعلــى كفــاءة وبأقــل فاقــد، ممــا يســاعد 

علــى خدمــة عمائنــا وضمــان تســليم هــذه المشــتقات النفطيــة للمجتمــع.

السوق واألعمال 
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المشتقات التي نخزنها في مرافقنا في عمان والعقبة ...
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ــار المســتهلكين  ــد كب ــة لخدمــة الشــركات التســويقية لتزوي ــن والمناول نحــن نقــدم خدمــات التخزي

ومحطــات توزيــع المحروقــات ومحطــات تعبئــة الغــاز بحاجتهم مــن المشــتقات النفطية والغــاز البترولي 

المســال حتــى يصــل المنتــج النهائــي للمســتهلك. حيــث تلعــب مرافــق جوتــك دورًا رئيســيًا فــي 

إمــداد المشــتقات النفطيــة والغــاز للمســتهلك النهائــي فــي مختلــف مناطــق المملكــة.

موقع جوتك في سوق العمل
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ــا وفعــااًل للمشــتقات النفطيــة والمتضمــن الغــاز البترولــي المســال  ــا ونظيفً ــا آمنً نحــن نضمــن تخزينً

لعمائنــا. مــن خــال القيــام بذلــك، فإننــا نتيــح تســليم المنتجــات الحيويــة لاقتصــاد والحيــاة اليوميــة 

للمواطنيــن فــي المملكــة.

العاقــات والثقــة هــي األســاس الــذي نعتمــد عليــه، حيــث يأمــن عمائنــا ليــس علــى منتجاتهــم 

فحســب بــل أيضــاً علــى تطلعاتهــم وخططهــم المســتقبلية. نريــد أن نكــون شــريكهم فــي األوقــات 

الجيــدة والصعبــة أيضــاً ولدينــا نظــرة مســتقبلية طويلــة األجــل فــي كل مــا نقــوم بــه.

وظيفتنــا هــي االســتماع، واســتخدام معرفتنــا بطريقــة بســيطة، وتقديــم المشــورة الواضحــة لعمائنا 

حــول كيفيــة تعظيــم قيمــة منتجاتهــم مــن خــال أعمــال التخزيــن الخاصــة بنــا.

عمالء جوتك المميزين

شركاؤنا 
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مرافق عمان االستراتيجية / الماضونة:

مرافقنا
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ــعات  ــن الس ــى تأمي ــدف إل ــة، ويه ــة الماضون ــي منطق ــة ف ــط المملك ــي وس ــق ف ــذا المرف ــع ه يق

ــون  ــة، ويتك ــن المشــتقات النفطي ــة م ــاظ بمخــزون الســتراتيجي للمملك ــة لاحتف ــة الازم التخزيني

ــي: ــا يل ــق مم المرف
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الســعة اإلجماليــة: تبلــغ )90( ألــف طــن، وتقــع ضمــن المنطقــة الصناعيــة الجنوبيــة علــى بعــد )22( 

كــم مــن مدينــة العقبــة، وتبعــد عــن البحــر حوالــي )1( كــم، وتهــدف إلــى تأميــن ســعات تخزينيــة 

ــة  ــة بديل ــر ســعات تخزيني ــة المســتوردة، وتوفي ــة شــحنات النفــط الخــام والمشــتقات النفطي لمناول

للناقلــة جــرش، والتــي كانــت تعتبــر خزانــاً عائمــا لمناولــة شــحنات النفــط الخــام المســتورد، وكذلــك 

لتحســين وتســريع عمليــات تحميــل وتفريــغ النفــط الخــام والمشــتقات النفطيــة المســتوردة. 

مرافق العقبة النفطية
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يقــع هــذه المرفــق ضمــن حــرم شــركة توليــد الكهربــاء المركزيــة فــي المنطقــة الجنوبيــة الصناعيــة 

مــن مدينــة العقبــة، ويتكــون مــن )7( خزانــات كانــت تســتخدم لغايــات توفيــر مخــزون مناســب مــن 

ــاء عمــل المحطــة علــى الوقــود الثقيــل،  ــة اثن ــة الحراري ــاء العقب مــادة الوقــود الثقيــل لمحطــة كهرب

ــة  ــة خمس ــل ملكي ــم نق ــي ت ــاز الطبيع ــى الغ ــة عل ــل المحط ــول عم ــد تح ــام 2003، وبع ــي ع وف

ــة،  ــروة المعدني ــة والث ــى وزارة الطاق ــة ال ــة المحط ــن حاج ــدة ع ــت زائ ــي أصبح ــا والت ــات منه خزان

ــي: ــى النحــو التال والتــي أصبحــت تســتخدم عل

تصديــر فائــض مــادة الوقــود الثقيــل المنتــج فــي شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة الــى األســواق  0

العالميــة.

ــاز  0 ــي حــاالت انقطــاع الغ ــة ف ــة الحراري ــاء العقب ــي لمحطــة كهرب ــر مخــزون احتياطــي إضاف توفي

ــن   )2011 - 2015(. ــرة م ــال الفت ــي خ الطبيع

اســتيراد مــادة الوقــود الثقيــل منخفــض الكبريــت والمســتخدم فــي بعــض محطــات توليــد الكهربــاء  0

فــي شــرق عمــان.

إعادة تصدير مادة الوقود الثقيل عبر الترانزيت. 0

مرفق تخزين الوقود الثقيل في العقبة
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انتشــرت جائحــة كورونــا خــال العــام 2020 وقــد أثــرت علــى كافــة القطاعــات وباألخــص االقتصاديــة 

فــي العالــم وفــي االردن، وقــد شــكلت أيضــاً التحــدي األكبــر للشــركة للتمكــن مــن إدامــة العمــل فــي 

تقديــم خدماتهــا،  وعلــى الرغــم مــن الظــروف الصعبــة والتأثيــر الســلبي لوبــاء فيــروس كورونــا علــى 

كافــة القطاعــات، حققــت جوتــك العديــد مــن االنجــازات علــى كافــة االصعــدة خــال هــذه الجائحــة 

كمــا يلــي:

جوتك وجائحة كورونا
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طــرح عطــاء اســتيراد المشــتقات النفطيــة لحســاب الحكومــة االردنية لزيــادة كميات 

المخــزون االســتراتيجي فــي المملكــة، حيــث تــم اســتام وتخزيــن وتحميــل كميــة 

ــركات  ــل الش ــتام وتحمي ــى اس ــر عل ــهر دون التأثي ــدة ش ــال م ــن خ 81،000 ط

التســويقية.

ــال  ــي المس ــاز البترول ــة للغ ــات اإلضافي ــروع الخزان ــذ مش ــل بتنفي ــتمرار العم اس

فــي مرافــق عمــان االســتراتيجية وزيــادة نســبة اإلنجــاز الكليــة خــال عــام 2020 

ــى %80. ــن 27.37% ال للمشــروع م

تــم تشــكيل لجنــة طــوارئ الدامــة العمــل وتــم اعــداد خطــة للطــوارئ هدفهــا إدامــة 

العمــل ومراعــاة ظــروف الجائحــة وأوامــر الدفــاع وعــدم التوقــف نهائيــاً عــن التحميــل 

أو اســتام البواخــر.
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ــي  ــادة الوع ــرة الســامة لزي ــل دائ ــن قب ــة م ــدورات التدريبي ــن ال ــد م ــراء العدي إج

ــد  ــى عق ــة ال ــامة، باإلضاف ــة الس ــز ثقاف ــامة وتعزي ــور الس ــن بأم ــدى الموظفي ل

دورات نظريــة وعمليــة شــاملة مــن قبــل مديريــة الدفــاع المدنــي تشــمل االطفــاء 

ــة. ــعافات االولي واالس

توفيــر طواقــم اطفــاء متخصصــة ذات خبــرة وكفــاءة عاليــة إلدارة مركبــات اإلطفــاء، 

والتأكــد مــن جاهزيتهــا علــى مــدار الســاعة لتقديــم الدعــم واالســناد فــي حــاالت 

الطــوارئ ال قــدر هللا.

تدويــر مــادة الســوالر والبنزيــن 95 ومــادة وقــود الطائــرات بســرعة قياســية خــال 

الجائحــة.

انفــاذ أوامــر الدفــاع وتطبيقهــا علــى الشــركة فيمــا يخــص تدويــر الموظفيــن والعمــل 

عــن بعــد وخافــه.

 توفيــر الدعــم الكامــل لموظفــي المرافــق العاملــة خــال فتــرة الحظــر الكلــي ومــا 

بعــده، وذلــك مــن خــال تهيئــة أماكــن إقامــة لهــم ضمــن المرافــق، كمــا وتزويدهــم 

باالحتياجــات األساســية مــن الطعــام وغيــره.

فتح أسواق الشراء الخارجية من خال التعامل مع الموردين العالميين. 

تعزيز حوكمة الشركة ومبدا المسائلة والمسؤولية.

ادامــة العمــل مــن خــال توفيــر وتجديــد تصاريــح العمــل الازمــة للموظفيــن ذويــي 

ــرات الحظــر  ــة خــال فت ــع المختلف ــي المواق ــي تســتدعي العمــل ف ــف الت الوظائ

الكلــي والجزئــي.



اثنــاء فتــرة الحظــر تــم التعاقــد مــع شــركة خارجيــة لتوفير وجبــات الطعــام للموظفين 

ومبيتهــم فــي الموقــع وتوفيــر تجهيــزات المبيــت مــن بطانيــات وغيرهــا الســتمرارية 

الــدوام علــى مــدار الســاعة ولمحدوديــة التصاريــح تنفيــذاً لخطــة الطــوارئ.

كذلــك تــم زيــادة عــدد ســاعات العمــل اإلضافــي للموظفين وســاعات دوام شــركات 

المعاينــة، نظــراً لتذبــذب أوقــات التحميــل والتفريــغ وزيادتهــا بســبب قيــود التصاريــح 

وتقليــل ســاعات الحركــة بســبب قانــون الدفــاع.

ــة خاصــةً  ــة ذات العاق ــة القــرارات الحكومي ــة لكاف ــة واســتجابة فاعل متابعــة حثيث

ــركة  ــال الش ــن امتث ــا يضم ــامة وبم ــر الس ــل ومعايي ــوزارة العم ــة ب ــك المتعلق تل

ــة. ــرارات بصــورة كلي ــة هــذه الق لكاف

ــم  ــل معه ــل الفاع ــال التواص ــن خ ــن م ــة للموظفي ــروح المعنوي ــى ال ــاظ عل الحف

ــروس. ــن بالفي ــة للمصابي ــم خاص ــل له ــم الكام ــر الدع وتوفي

2٥

وكان لجائحة كورونا أكبر األثر والتحدي الدارة الشركة في الموضوعات التالية: 

تراجــع إيــرادات المناولــة التــي ال تشــكل أكثــر مــن 20% بحــدود 75% خــال الربــع 

الثانــي مــن العــام 2020 نتيجــة النخفــاض االســتهاك. 

تأجيل تنفيذ واستام العطاءات الخاصة بمشتريات الشركة.

تأجيل تنفيذ عدد من مشاريع اإلدارة التنفيذية لعام 2020.



2٦

ــى  ــد عل ــي تعتم ــة والت ــق العقب ــدات مراف ــض مع ــة لبع ــة الوقائي ــاض الصيان انخف

ــاً. ــة قطعي ــارات الخارجي ــاف الزي ــبب ايق ــث بس ــرف ثال ــع ط ــة م ــود صيان عق

خفــض اعــداد الموظفيــن المتواجديــن داخــل المرافــق أكثــر مــن 60% وتقســيمهم 

الــى نظــام ورديــة واحــدة ثابــت داخــل الموقــع مــع حجزهــم واالقتصــار علــى 

ــدة. ــة جدي ــوم بوردي ــدة 25 ي ــتبدالهم كل م اس



حوكمة الشركة والمخاطر



الحوكمة 
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تتجســد الحوكمــة بالشركات فــي تبني مجموعــة مــن القواعــد واإلجراءات التــي يتــم بموجبهــا 

إدارة الشــركة والرقابــة عليهــا، فضا عــن أنهــا تنظـم العاقات بيـن مجلـس إدارة الشـركة واإلدارة 

التنفيذيـــة والماك وأصحـــاب المصالـــح. وقد تنامـــى حديثا االهتمام بحوكمـة الشـــركات حيـث تعتبـر 

الحوكمـــة مـــن المواضيـــع البـــارزة التـــي ال غنـــى عنهــا فــي إدارة الشـــركات، حيــث كان مجلـــس 

إدارة الشــركة اللوجســتية األردنيــة للمرافــق النفطيــة مــن المجالــس الســباقة والرائـــدة فـــي تبنــي 

معاييـــر فعالـــة فـي مجـال حوكمـة الشـركة؛ وذلـــك باالمتثال لتعليمـات الجهات التشريعية والرقابية، 

باإلضافة الى االلتزام بتطبيق معاييـــر حوكمـــة الشـــركات التـــي تتماشـــى مـــع أفضـــل الممارســـات 

العالمية وغيرهـــا مـــن التشـــريعات النافـــذة ذات الصلـــة. ومـــن منطلـــق حـــرص مجلـــس إدارة جوتك 

علـــى االلتــزام بأفضـــل ممارســـات الحوكمـــة فـــي ســـائر عمليـــات الشــــركة، ولتحقيــق ذلك فــــقد 

عمــل مجلــــس اإلدارة خــال عــــام 2020 علــى تعزيــز أدوار وأدوات وآليــات الرقابــة والضبــط الداخلي، 

حيــث تجســد ذلــك فــي مراجعــة عــدد مــن األنظمــة والتعليمــات المنظمــة ألعمــال الشــركة، والتــي 

نتــج عنهــا اجــراء عــدد مــن التعديــات الازمــة عليهــا. 

ــدة التــي  ــة الرائ ــة هــي مــن الشــركات الحكومي ــة للمرافــق النفطي إن الشــركة اللوجســتية األردني

قامــت بتطبيــق مفاهيــم الحاكميــة المؤسســية، حيــث أنــه وخــال األعــوام الســابقة قــام المجلــس 

بتشــكيل اللجــان الدائمــة لــه وهــي: لجنــة التدقيــق، ولجنــة المكافــأت والترشــيحات، ولجــان الشــراء 

باإلضافــة الــى لجنــة تنفيــذ ومتابعــة الخطــة االســتراتيجية للشــركة التــي عنيــت بمراجعــة الخطــة 

االســتراتيجية للشــركة ومؤشــرات االداء والمبــادرات المندرجــة تحتهــا.
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ــر  ــت الشــركة مشــروع تطوي ــد أطلق ــور التأســيس فق ــي تط ــد وف ــة العه ــث ان الشــركة حديث وحي

السياســات واجــراءات العمــل فــي الشــركة، لتعزيــز قيــم المســائلة والمســؤولية وبمــا يصــب فــي 

ــي الشــركة.     ــة المؤسســية ف ــادئ الحاكمي ــق مب تحقي

تتــدرج مســتويات الضبــط والرقابــة فــي الشــركة اللوجســتية األردنيــة للمرافــق النفطيــة مــن خــال 

عــدة مســتويات داخليــة وخارجيــة، فباإلضافــة الــى وجــود ضوابــط رقابيــة داخليــة مــن خــال خطــوط 

ــث  ــة، حي ــة المختلف ــتويات اإلداري ــاً للمس ــات وفق ــؤوليات والصاحي ــد المس ــة وتحدي ــة اإلداري التبعي

ــد مــن العمليــات واإلجــراءات الرقابيــة  ــز وتحســين العدي عمــل فريــق التدقيــق الداخلــي علــى تعزي

ــة  ــى مراجع ــذي يتول ــبة ال ــوان المحاس ــة دي ــع لرقاب ــركة تخض ــن أن الش ــك ع ــركة، ناهي ــي الش ف

ــد  ــركة لقواع ــس إدارة الش ــاد مجل ــاهم اعتم ــث س ــكل دوري، حي ــركة وبش ــود الش ــجات وقي س

الحاكميــة المؤسســية باإلضافــة للعديــد مــن األدوات والضوابــط الرقابيــة الموصــى بهــا مــن قبــل لجنــة 

التدقيــق فــي تقليــل عــدد الماحظــات الــواردة مــن قبــل فريــق ديــوان المحاســبة الــذي ظهــر جليــا 

ــر الديــوان الســابق لعــام 2017.  خــال عــام 2019 مقارنــة بتقري



التحديات والمخاطر
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أبرز التحديات والمخاطر خال العام 2020  

أثر جائحة كورونا على أعمال الشركة وكما ورد أعاه.

تأخــر هيئــة تنظيــم قطــاع الطاقــة والمعــادن بشــأن الترخيــص المطلوبــة ألعمــال 

الشــركة، وكذلــك تحديــد تعرفــة تخزيــن الوقــود الثقيــل.  

عــدم التــزام شــركة مصفــاة البتــرول بدفــع األجــور المســتحقة عليهــا عــن تخزين 

مــادة الوقــود الثقيــل فــي مرافق الشــركة.

تأخــر توقيــع اتفاقيــة تخزيــن المخــزون االســتراتيجي مــن المشــتقات النفطيــة 

المملــوك مــن الحكومــة مــع وزارة الطاقــة ووزارة الماليــة.

عــدم البــت بشــأن االســتحواذ علــى األصــول فــي كل مــن المطــارات والعقبــة 

والمملوكــة للمصفــاة.



أداء الشركة 
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أداء الشركة في كافة المجاالت

للتخطيــط  كأداة   Balanced Scorecard المتــوازن  األداء  بطاقــات  مبــدأ  باعتمــاد  جوتــك  قامــت 

ــام  ــاس أداء األقس ــة وقي ــتراتيجية والوظيفي ــا االس ــذ خططه ــة تنفي ــركة ومتابع ــتراتيجية للش االس

والدوائــر. حيــث تقســم األهــداف اإلســتراتيجية إلــى أربــع محــاور رئيســية:
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ــة لألقســام  ــك بتحقيــق هــذه االهــداف االســتراتيجية مــن خــال الخطــط التنفيذي ــد قامــت جوت وق

والدوائــر والتــي شــملت العديــد مــن المبــادرات والمشــاريع والتــي تــم قيــاس تحقيقهــا مــن خــال 

مؤشــرات االداء الرئيســية. الرســم أدنــاه يبيــن مــدى تقــدم تحقيــق االهــداف االســتراتيجية للشــركة 

خــال العــام 2020:
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لم يحقق الهدفبالقرب من الهدفيحقق الهدف



أبرز مؤشرات االداء والمبادرات خالل العام 2020

تــم وضــع األهــداف االســتراتيجية للعاميــن 2020-2021 واعــداد الخطــة االســتراتيجية وفقــاً لمبــدأ 

ــر  ــع الدوائ ــة لجمي ــداف االســتراتيجية خطــط تنفيذي ــن األه ــق ع ــث انبث ــوازن، حي ــة األداء المت بطاق

ــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة. ــك لتحقي واألقســام وذل

تبيــن وجــود العديــد مــن مؤشــرات األداء الرئيســية التــي تــم البــدء بتســجيلها وقياســها ومتابعتهــا 

ــث بلغــت  ــادم. حي ــام الق ــا خــال الع ــى تحســينها ومراقبته ــام 2020 وســيتم العمــل عل خــال الع

نســبة مؤشــرات االداء التــي حققــت القيــم المســتهدفة 43%، فيمــا بلغــت نســبة مؤشــرات االداء 

التــي لــم تحقــق القيــم المســتهدفة مــا نســبته 41%، أمــا مؤشــرات االداء التــي لــم يتــم قياســها 

فقــد بلغــت 16%. فــي حيــن بلغــت نســبة المبــادرات التــي تــم تنفيذهــا مــا نســبته 36% خــال العــام 

.2020
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ــاه جــدول يمثــل مقيــاس لعــدد مــن المؤشــرات االداء التــي قامــت الشــركة بقياســها لتحقيــق  أدن

أهدافهــا:

3٦
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أرقام حيوية

كميات التخزين

968،326 متر مكعب

كميات المناولة

964،839 متر مكعب

كميات البنزين 95 الترانزيت

4،403 متر مكعب 

كميات الغاز المسال الترانزيت

4،434 متر مكعب

عدد البواخر المستلمة

62 باخرة

عدد الصهاريج المحملة من مرافق العقبة النفطية

23،706 صهريج
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أرقام حيوية

الوقت الازم لتفريغ الباخرة

40 ساعة

وقت تحميل الصهريج

55 دقيقة 

عدد العطاءات المطروحة خال سنة 2020 

27 عطاء

عدد طلبات الشراء المنجزة المحلية

350 طلب شراء 

عدد طلبات الشراء الخارجية المنجزة

8 طلبات شراء

 

عدد المورديين المعتمديين

169 مورد



مشاريعنا 

قامــت جوتــك بالبــدء بتنفيــذ العديــد مــن المشــاريع خــال العــام 2020 التــي تهــدف الــى تحقيــق 

االهــداف االســتراتيجية للشــركة والتــي مــن أهمهــا مــا يلــي:

تطوير »جوتك« كخيار استثماري جاذب لمالكيها. 1

تطبيق معيار المحاسبة الدولي IAS 20 / المنح الحكومية. 0

االنتهاء من انشاء نظام الشراء المباشر المؤتمتة، وانشاء مصفوفة تفويض الشراء  0

.Authorization Matrix

زيادة الحصة السوقية للشركة، وترسيخ العالقات مع العمالء. 2

االنتهــاء مــن اعــداد اتفاقيــة تقديــم خدمــات التخزيــن للمخــزون االســتراتيجي للمشــتقات  0

النفطيــة المنــوي توقيعهــا مــع الحكومــة.

اســتمرار العمــل بتنفيــذ مشــروع الخزانــات اإلضافيــة للغــاز البترولــي المســال فــي  0

مرافــق عمــان االســتراتيجية وزيــادة نســبة اإلنجــاز الكليــة خــال عــام 2020 للمشــروع 

ــى %80. ــن 27.37% ال م
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تم توقيع اتفاقية تدوير المخزون االستراتيجي للحكومة من الغاز البترولي المسال. 0

ــرة المســتديرة مــع أصحــاب العاقــة فــي قطــاع تخزيــن المشــتقات  0 عقــد اجتمــاع الدائ

ــة. النفطي

تم إنشاء نظام متابعة شكاوى العماء للعمل على زيادة رضاهم. 0

ــالمة . 3 ــة والس ــر الصح ــة ومعايي ــات العالمي ــل الممارس ــاً ألفض ــا وفق ــغيل مرافقن تش

ــة ــن والبيئ واألم

إعداد وتنفيذ خطة تدوير المخزون االستراتيجي. 0

0  Near Miss( إنشاء نظام تقييم مخاطر باإلضافة الى نظام تحديد المخاطر قبل حدوثها

.)System

إنشــاء عيــادة فــي مرافــق جوتــك لامتثــال للوائــح وزارة العمــل ولحماية موظفــي المرافق  0

وتقديــم المســاعدة الســريعة فــي حالة وقــوع حوادث.

دراســة مشــروع تركيــب نظــام تســخين حــراري عــن طريــق الطاقة الشمســية لتســخين  0

زيــت الوقــود الثقيــل فــي مرافــق الشــركة فــي العقبــة.

تطويــر إجــراءات دائــرة العمليــات الرئيســية بمــا يتوافــق مــع الممارســات العالميــة التــي  0

تتوافــق مــع الصحــة والســامة والبيئــة.

االستعانة بطرف متخصص لصيانة نظام اطفاء الحريق في المرافق. 0

0 .)MMS( البدء بتطبيق نظام إدارة الصيانة

اســتقطاب، وتطويــر، والمحافظــة علــى المواهــب، وزيــادة انتاجيتهــم مــن خــالل . 4

أنظمــة المعلومــات الموثوقــة

قامت الشركة بتطبيق نظام ادارة الموارد البشرية االلكتروني. 0

0 .Document Management System البدء بتطبيق نظام ضبط وترتيب الوثائق

تأسيس البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في الشركة. 0
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التميز التشغيلي 

تمتلــك الشــركة اللوجســتية فــي مرافقهــا بنيــة تحتيــة لتخزيــن المشــتقات النفطيــة علــى مســتوى 

عالمــي، وقــد تــم تشــغيل هــذه المرافــق وتصميمهــا مــن قبــل فريــق متخصــص مــن ذوي الخبــرات 

العالميــة، كمــا يمتلــك ســجل حافــل فــي تقديــم نتائــج ذات جــودة ومميــزات عاليــة.

باإلضافــة الــى خبــرات الشــركة الداخليــة فــي الهندســة وعمليــات التخزيــن وخدمــة العمــاء 

وتمويــل المشــاريع، يتــم توفيــر خدمــات متخصصــة بدعــم مــن الشــركات الدوليــة التــي تطبــق أفضــل 

الممارســات فــي هــذا المجــال، ممــا يزيــد مــن كفــاءة الشــركة وربحتهــا. تتوافــق الركائــز الرئيســية 

ــة: ــات مــع الممارســات التالي للعملي

ــامة  0 ــر الس ــب معايي ــة وحس ــاز الدولي ــط والغ ــات النف ــات صناع ــل ممارس ــع أفض ــي م التماش

ــة. ــن والبيئ ــة واالم ــة المهني والصح

تطبيــق إطــار عمــل منظــم مــن خــال التشــغيل األمــن، وحســب المســتوى المطلــوب مــن خــال  0

بروتوكــواًلت االتصــال الحديثة.

توفيــر كــوادر مؤهلــة لإلمــداد المســتمر حســب الطلــب وعلــى مــدار الســاعة، وبجاهزيــة كاملــة  0

لمراقبــة العمليــات واالنظمــة ولتحميــل وتفريــغ كافــة المشــتقات النفطيــة المخزنــة بمــا يتناســب 

مــع طلــب العمــاء والمعــدالت التشــغيلية القصــوى بالحــاالت الطارئــة.

التكنولوجيــا الحديثــة المســتخدمة توفــر ساســة فــي التعامل مع المعــدات المختلفة وتشــخيص  0

االعطــال ان وجــدت فــي اقــل وقــت ممكــن فــي حــال حدوثها لضمــان اســتمرار ديمومــة العمل.
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ميزات خزانات المشتقات النفطية الخفيفة والغاز المسال

42



43

انظمة التحكم والمراقبة 
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منصات التحميل والتفريغ لصهاريج المشتقات النفطية

منصــات التحميــل و التفريــغ فــي مرافــق عمــان النفطيــة مهيئــة بأعلــى المواصفــات العالميــة و  0

مجهــزة بأحــدث تكنولوجيــا التحميــل و التفريــغ االمــن و فــي حــال حــدوث اي طــارئ بالتشــغيل 

يتــم توقــف النظــام بشــكل اوتوماتيكــي دون الحاجــة للتدخــل البشــري.

توفيــر أســلوب التحميــل الســفلي والتــي تمتــاز هــذه الطريقــة المتبعــة عالميــا بشــكل واســع  0

بانهــا تحقــق اعلــى درجــات الســامة وتضمــن عــدم تلــوث البيئــة مــن خــال ربــط نظــام  التحميــل 

ــة  ــن عالي ــادة البنزي ــل م ــد تحمي ــا عن ــد وخصوص ــل الفواق ــرة وتقلي ــترجاع االبخ ــدة اس ــع وح م

التطايروايضــا فقــد المرفــق مجهزبنظــام تحميــل العلــوي  ايضــا لخدمــة الصهاريــج القديمــة والتــي 

ال تحتــوي علــى أنظمــة التحميــل الســفلي.
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أبرز األنشطة في مرافق الشركة للعام 2020

حركات المشتقات النفطية في المرافق
تــم تدويــر مخــزون الحكومــة االســتراتيجي مــن وقــود الطائــرات خــال الربــع االول مــن العــام 2020، 

ــك للحفــاظ علــى جــودة  ــة العــام 2020 وذل ــن 95 نهاي ــزل والبنزي ــي الدي ــر مادت ــى تدوي ــة ال باالضاف

المخــزون االســتراتيجي المخــزن فــي مرافــق عمــان االســتراتيجية فــي الماضونــة.



زيــادة كميــات المخزون االســتراتيجي مــن المشــتقات النفطية 
فــي مرافق عمــان االســتراتيجية

تــم اســتيراد 81,000 طــن مــن المشــتقات النفطيــة ونقلهــا الــى مرافــق عمــان االســتراتيجية فــي 

الماضونــة، وذلــك تنفيــذاً لتوجيهــات جالــة الملــك عبــدهللا الثانــي بتعزيــز المخــزون االســتراتيجي مــن 

المشــتقات النفطيــة فــي المملكــة، حيــث تــم طــرح عطــاء الســتيراد المشــتقات النفطيــة لحســاب 

الحكومــة االردنيــة، وتــم اســتام وتحميــل وتخزيــن الكميــة خــال مــدة شــهر خــال جائحــة كورونــا.

4٦



و قــد ســاعد اســتيراد هــذه الكميــات علــى زيــادة كفايــة المخــزون االســتراتيجي مــن المشــتقات 

النفطيــة الــى 30 يــوم بــدال مــن 22 يــوم قبــل اســتيراد هــذه الكميــات كمــا يبيــن الرســم أدنــاه.

47
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تخزين الديزل في مرافق العقبة النفطية

بــدأت جوتــك بتخزيــن مــادة الديــزل )يــورو 5( فــي مرافــق العقبــة النفطيــة لصالــح الشــركات 

التســويقية، حيــث تــم توقيــع اتفاقيــة خدمــات مرفقيــة للعــام 2020 مــع شــركتي توتــال والمناصيــر، 

ــزل.  ــى الدي ــة إل ــن 90 و95 باإلضاف ــي البنزي ــن مادت ــة م ــتوردات المملك ــن مس ــمل تخزي وتش
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التميز في السالمة العامة

السالمة والصحة المهنية والبيئة

مــن أولويــات الشــركة اللوجســتية األردنيــة للمرافــق النفطيــة )جوتــك( االلتــزام بنظــام الصحــة  0

والســامة واألمــن والبيئــة والجــودة ويعتبــر أمــرا أساســيا لنهجهــا فــي تنفيــذ األعمــال.

تعــد صحــة وســامة وأمــن موظفينــا وزوارنــا ومقاولينــا وأي اشــخاص آخريــن يتعاملــون معنــا هــو  0

ــز  ــادرات التحســين المســتمر التــي تهــدف إلــى تعزي ــا األساســية، وذلــك مــن خــال مب أولويتن

أدائنــا فــي الصحــة والســامة واألمــن بهــدف عــدم وقــوع حــوادث او اصابــات .

تســعى الشــركة اللوجســتية األردنيــة لحمايــة البيئــة وضمــان عــدم حــدوث أي تأثيــر ســلبي أو  0

ضــرر عليهــا مــن خــال األنشــطة المنفــذة فــي مرافــق الشــركة يعبــر نظــام الصحــة، الســامة، 

األمــن، البيئــة والجــودة فــي جوتــك عــن مجموعــة مــن المعتقــدات والمعاييــر واإلجــراءات التــي 

تهــدف إلــى تحقيــق رضــا أصحــاب العمــل والنمــو المســتدام. 

تهــدف جوتــك الــى الحفــاظ علــى ثقافــة فعالــة للصحــة الســامة والبيئــة مــن خــال المشــاركة  0

االســتباقية مــن قبــل فريــق االدارة فــي الشــركة.
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أهم اإلنجازات في مجال السالمة والصحة المهنية والبيئة

توفيــر طواقــم اطفــاء متخصصــة ذات خبــرة وكفــاءة عاليــة ألدارة مركبــات االطفــاء 

والتأكــد مــن جاهزيتهــا علــى مــدار الســاعة لتقديــم الدعــم و االســناد فــى حاالت 

الطــوارئ القــدر هللا.

ــادة الوعــي  ــرة الســامة لزي ــل دائ ــة مــن قب ــدورات التدريبي ــد مــن ال اجــراء العدي

لــدى الموظفيــن بأمــور الســامة وتعزيــز ثقافــة الســامة, باالضافــة , الــى عقــد 

دورات نظريــة و عمليــة شــاملة مــن قبــل مديريــة الدفــاع المدنــي تشــمل االطفــاء 

و االســعافات االوليــة .

 تأســيس عيــادة متخصصــة فــى مرافــق الشــركة مــزودة بجميــع االدوات و 

المعــدات الطبيــة لتقديــم االســعافات االوليــة و العنايــة الطبيــة الازمــة للموظفيــن 

ــذا الخصــوص .  ــة به ــة و التشــريعات المتعلق ــا لانظم ــد امتثالن و لتاكي
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التكنولوجيا والتميز واالبداع

االبداع التقني

ان االبــداع التقنــي ال حــدود لــه فــي شــركتنا،  حيــث نســعى لبنــاء منظومــة كاملــة متكاملــة مــن 

االتمتــة مخفضــة بذلــك للجهــد والوقــت ووصــوال الــى اعلــى مســتويات المنشــودة.

ــة  ــة آمن ــة تقني ــة تحتي ــا، حيــث يوفــر بني ــداع المبتكــر للتكنولوجي ــز اإلب قامــت الشــركة بتبنــي وتعزي

وموثوقــة للغايــة إلــى جانــب خدمــات ودعــم فنــي عالــي الجــودة لموظفــي الشــركة، لتلبيــة 

االحتياجــات المتغيــرة باســتمرار.

ــث  ــة، حي ــا تســهيل المهــام اليومي ــب هدفه ــى جن ــا ال ــة جنب ان أهــداف الشــركة واألهــداف التقني

ــا االســتراتيجية. ــق أهدافه ــة لتحقي ــزود بأفضــل وأحــدث األدوات التقني ــت الشــركة بالت قام



النقل الى المكاتب الجديدة

في هذا العام، تم نقل مكاتب الشركة، لذلك تم:

تجهيز البنية التحتية مع االخذ بعين االعتبار التخطيطات المستقبلية.  0

عمل مراكز حفظ البيانات من االعمال االنشائية، الكهربائية واالجهزة. 0

تطبيــق حلــول الشــبكة الاســلكية والســلكية، وذلــك تســهيا لألعمــال  0

اليوميــة وتقليــا للوقــت والجهــد.

تامين الخوادم الرئيسية، وذلك إلدارة بيانات الشركة وعملياتها المتعددة 0

توفير انظمة الهواتف. 0

توفير ألجهزة المساندة كاالت التصوير والماسح الضوئي. 0

تامين انظمة البريد االلكتروني وتطبيق نظام االمان عليها. 0

تامين شبكات االتصاالت بين مركز الشركة والمرافق. 0

تامين االنظمة المحوسبة. 0

نظام الموارد البشرية االلكتروني:

القــوى البشــرية مــن اهــم عوامــل بنــاء الشــركة واســتمرارية اعمالهــا، ولضــرورة 

تنظيــم وادارة هــذه القــوى، قامــت الشــركة بالبدء بتطبيــق االنظمة الخاصــة بإدارة 

المــوارد البشــرية، وتــم االخــذ بعيــن االعتبــار ســهولة اســتخدامها والوصــول اليهــا 

فــي ظــروف الجائحــة.

رغــم ظــروف الجائحــة اال انهــا حفــزت التفكيــر االبداعــي للخــروج بحلــول تقنيــة للحفــاظ علــى متابعــة 

ســير عمــل الشــركة وبــدون انقطــاع والتوجــه فــي بعــض االحيــان الــى التقنيــة الســحابية.

االنجازات
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انظمة الحماية

ــع انظمــة  ــوازي م ــة تتماشــي بشــكل مت ــج الخبيث ــراق والبرام ان وســائل االخت

الحمايــة، قامــت الشــركة باالختيــار االمثــل لحمايــة انظمتهــا وبيناتهــا ومعلوماتهــا 

وذلــك عــن طريــق اجهــزة متقدمــة وبرامــج عاليــة الكفــاءة.

انظمة االرشفة

ــة  ــة خالي ــق بيئ ــك لخل ــة، ولذل قامــت الشــركة بعمــل نظــام االرشــفة االلكتروني

ــح. ــا بالشــكل الصحي ــة المســتندات وتصنيفه ــورق ولحماي ــن ال م

البنية التحتية

تــم توفيــر بنيــة تحتيــة موثوقــة وقابلــة للتطويــر ، مدعومــة بأفــكار ابداعيــة وفريــق 

مؤهــل للدعــم وتقديــم الخدمــات.
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االتمتة

تجهيــز االنظمــة بنــاء علــى دقــة البيانــات فيــه والتخطيــط للمســتقبل الي توســع 

متوقــع.

البيانات

تم الحفاظ على البيانات واالنظمة تحت مظلة البيئة اآلمنة والمحمية
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وسائل االتصال

تم توفير وسائل االتصال الدائم، اآلمن والموثوق بين مركز الشركة ومرافقها

٥٥



األداء المالي للشركة للعام 2020

نتيجــة تأثيــر فايــروس كورونــا )COVID 19( علــى االقتصــاد العالمــي، وقطاعــات االعمــال المختلفــة 

ــى  ــم عل ــوار ودول العال ــة ودول الج ــة االردني ــا الحكوم ــراءات فرضته ــود واج ــن قي ــك م ــق ذل ــا راف وم

النشــاطات االقتصاديــة، فقــد تأثــرت انشــطة الشــركة بالتطــورات العالميــة والتــي اثــرت علــى اغلــب 

قطاعــات االعمــال فــي المملكــة، وبالتالــي فقــد تأثــرت كا مــن النتائــج الماليــة والتدفقــات النقديــة 

اضافــة الــى الوضــع المالــي للشــركة بطريقــة ســلبية، اال ان جهــود الشــركة قــد حــدت مــن التأثيــرات 

الســلبية علــى األداء المالــي للشــركة، تاليــا اهــم مــا تــم خــال عــام 2020:

ــف  ــا التنافســية، وتخفي ــادة قوته ــى زي ــم عل ــة الدائ ــى حــرص ادارة الشــركة التنفيذي ــة ال نتيج  0

االعبــاء علــى الحكومــة، وتحقيقــاً للهــدف االســتراتيجي للشــركة والمتضمــن بــان تكــون الخيــار 

ــراف  ــراءات االعت ــذ إج ــى تنفي ــت الشــركة عل ــد عمل ــا، فق ــة لمالكيه ــر جاذبي االســتثماري االكث

بملكيــة اصــول المرافــق النفطيــة كمنحــة حكوميــة، وبالتعــاون مــع كل مــن وزارة الطاقــة والثــروة 

المعدنيــة ووزارة الماليــة، وشــركة إدارة المســاهمات الحكوميــة، حيــث يعتبــر هــذا نجاحــاً لــإلدارة 

ــات  ــادة تنافســيتها وتخطــي التحدي ــة فــي اإلدارة الماليــة لمســاعدة الشــركة علــى زي التنفيذي

التــي تواجهــا بهــذا الخصــوص.
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ــة واصــدار  0 ــة الداخلي ــام 2020، وفحــص نظــام الرقاب ــة للع ــات الشــركة المالي تمــت مراجعــة بيان

ــق  ــل شــركة تدقي ــن قب ــي م ــق الدول ــر التدقي ــاً لمعايي ــام وفق ــذا الع ــة له ــات المالي ــر البيان تقري

 .)EY( ــغ ــت وين ــابات ايرنس الحس

ــو  0 ــى النح ــام 2019 وعل ــج ع ــا بنتائ ــام 2020 ومقارنته ــة لع ــج المالي ــل النتائ ــم تحلي ت

ــي: التال

 مرافق العقبة اجمالي الشركة
النفطية

 مرافق عمان
االستراتيجية

)%21) )%2) )%35) االيرادات

)%4) )%4) )%4) التكاليف التشغيلية

)%37) - )%71) مجمل الربح

%52 %88 %17 صافي االرباح

بتحليــل النتائــج الماليــة للعــام 2020 فقــد انخفــض اجمالــي ايــرادات الشــركة بنســبة 21% عــن  0

عــام 2019، إضافــة الــى انخفــاض التكاليــف التشــغيلية للشــركة بنســبة 4% عــن عــام 2019، 

ــزى  ــح للشــركة بنســبة 37% عــن عــام 2019 ويع ــى انخفــاض مجمــل الرب ــذي أدى ال ــر ال االم

ســبب هــذا االنخفــاض الــى مــا ذكــر أعــاه وهــو تأثيــر جائحــة كورونــا علــى نشــاطات الشــركة، 

اال انــه وبالرغــم مــن ذلــك فقــد ارتفــع صافــي ربــح الشــركة بنســبة 52% عــن العــام 2019، والــذي 

ــة االصــول  ــراف بملكي ــى االعت ــب عل ــة والمترت ــح المتحقق ــرادات المن ــراف بإي ــاء نتيجــة لاعت ج

كمنحــة حكوميــة مؤجلــة.

تنتــج ايــرادات الشــركة عــن بيــع خدمــات التخزيــن والمناولــة فــي مرافــق العقبــة النفطيــة، اضافــة  0

ــك  ــان، وكذل ــق عم ــي مراف ــتراتيجي ف ــة االس ــزون الحكوم ــر لمخ ــات االدارة والتدوي ــى خدم ال

ــدار  ــن بمق ــات التخزي ــدد خدم ــة، وتح ــي العقب ــل ف ــود الثقي ــق الوق ــي مراف ــن ف ــات التخزي خدم

ــات  ــا خدم ــود ســنوية، ام ــن خــال عق ــاء م ــع العم ــا م ــق عليه ــي يتف ــة الت الســعات التخزيني

المناولــة فتعتمــد علــى حجــم الكميــات المســتوردة مــن المشــتقات النفطيــة مــن قبــل عمــاء 

ــة. الشــركة، والتــي تعكــس حجــم طلــب الســوق المحلــي لهــذه المشــتقات النفطي
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ــر المخــزون االســتراتيجي مــن المشــتقات  0 ــن وادارة وتدوي ــم خدمــات تخزي ــزم الشــركة بتقدي لت

ــة  ــل تعرف ــتراتيجية مقاب ــان االس ــق عم ــي مراف ــزن ف ــذي يخ ــة وال ــوك للحكوم ــة الممل النفطي

ــان  ــق عم ــي مراف ــة االصــول ف ــراف بملكي ــق االعت ــة لتطبي ــة، ونتيج ــع الحكوم ــا م ــق عليه متف

ــر  ــن واالدارة والتدوي ــات التخزي ــة خدم ــض تعرف ــم تخفي ــد ت ــة فق ــة حكومي ــتراتيجية كمنح االس

ــة. ــى الحكوم ــة عل ــاء المالي ــف االعب ــة لتخفي ــتقات النفطي ــن المش ــتراتيجي م ــزون االس للمخ

ــة،  0 ــود الصيان ــن، عق ــف الموظفي ــل بكل ــي تتمث ــركة فه ــغيلية للش ــف التش ــق بالتكالي ــا يتعل بم

ــة  ــف الطاق ــة، كل ــن، الحماي ــص التأمي ــف بوال ــة، كل ــامة العام ــة والس ــات الصح ــن متطلب تامي

ــول. ــاك االص ــارات، واه ــاه، اإليج والمي

امــا بخصــوص موجــودات الشــركة طويلــة االجــل فهــي تتضمــن االصــول الثابتــة المتمثلــة بالمباني  0

والمعــدات واالثــاث والمركبــات والبرامــج، باإلضافــة الــى المشــاريع قيــد التنفيــذ والتــي تمثل قيمة 

مشــروع التوســعة فــي مرافــق عمــان االســتراتيجية لبنــاء ثــاث خزانــات اضافيــة لتخزيــن مــادة 

ــات  ــه مــن المتوقــع االنتهــاء مــن المشــروع واســتام الخزان الغــاز البترولــي المســال، علمــا بان

والبــدء بتشــغيلها منتصــف عــام 2021.

اما بما يتعلق بالنسب المالية ألداء الشركة لعام 2020 فهي على النحو التالي: 0

بتحليــل هــذه النســب فانــه يظهــر جليــاً بــان نســبة الربحيــة والبالغــة 69% تبيــن مــدى قــدرة الشــركة 

علــى تحقيــق االربــاح مقارنــة باجمالــي المبيعــات، حيــث تظهــر كفــاءة الشــركة بتقديــم الخدمــات 

اللوجســتية لعمائهــا مــن جهــة، والســيطرة علــى التكاليــف المتعلقــة بتقديــم تلــك الخدمــات مــن 

جهــة اخــرى، امــا نســبة الســيولة والبالغــة 67% فهــي تبيــن قــدرة الشــركة علــى االيفــاء بالتزاماتهــا 

مــن خــال المــوارد الماليــة المتوفــر لديهــا، كذلــك فــان نســبة العائــد علــى األصــول البالغــة 8% تؤكــد 

علــى كفــاءة الشــركة فــي ادارة أصولهــا، ممــا ســيحقق عائــد ســنوي نتيجــة لتوظيــف تلــك االصــول. 
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مخزون برسم االمانة 0

حيــث ان عمــل الشــركة يقتضــى تخزيــن المشــتقات فانــه يوجــد فــي مرافــق الشــركة مخــزون للغيــر 

ــق  ــه ضمــن وثائ ــن علي ــل عمــاء الشــركة وهــو مؤم ــن قب ــوك م ــة، والممل ــن المشــتقات النفطي م

التأميــن علــى مرافــق الشــركة وعلــى النحــو التالــي:

 وقود
ثقيل

 وقود
طائرات

 غاز
مسال ديزل بنزين 95 بنزين 90 المادة طن

- 31,210 8,577 80,246 21,400 81,067  مرافق عمان
االستراتيجية

- - 342 3,036 12,570 34,633  مرافق العقبة
النفطية

76,874 - - - - -  مرفق الوقود
الثقيل

ادارة المخاطر 0

تعمــل الشــركة علــى ادارة مخاطــر الســيولة ومخاطــر االئتمــان، مــن خــال توفــر التســهيات البنكيــة 

عنــد الحاجــة، ووضــع ســقف ائتمانــي للعمــاء مــع مراقبــة الذمــم القائمــة بشــكل كامــل.

الضرائب 0

ــة  ــرارات ضريب ــات، واق ــى المبيع ــة عل ــة العام ــة بالضريب ــرارات الخاص ــم االق ــة بتقدي ــركة ملتزم الش

ــة. ــريعات الضريبي ــق التش ــة وف ــرات الضريبي ــة الفت ــركة ولكاف ــال الش ــج اعم ــن نتائ ــل ع الدخ

التمويل 0

تعتمــد الشــركة فــي تمويــل انشــطتها علــى حقــوق الملكيــة، وال يوجــد اي التــزام ناتــج عــن قــروض 

الي طــرف خارجــي. 



استراتيجية االستدامة في

 الشركة اللوجستية
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الصحة والسالمة المهنية

تعتبــر الشــركة اللوجســتية األردنيــة للمرافــق النفطيــة )جوتــك( االلتــزام بنظــام الصحــة والســامة 

واألمــن والبيئــة والجــودة أمــرا أساســيا لنهجهــا فــي تنفيــذ األعمــال، حيــث تعــد صحــة وســامة وأمن 

ــادرات التحســين المســتمر  ــك مــن خــال مب ــا األساســية وذل موظفــي وزوار الشــركة مــن أولوياتن

التــي تهــدف إلــى تعزيــز أدائنــا فــي الصحــة والســامة واألمــن بهــدف عــدم وقــوع حــوادث أو اصابــات. 

تســعى الشــركة اللوجســتية األردنيــة لحمايــة البيئــة وضمــان عــدم حــدوث أي تأثيــر ســلبي أو ضــرر 

عليهــا مــن خــال األنشــطة المنفــذة فــي مرافــق الشــركة، يعبــر نظــام الصحــة والســامة واألمــن 

ــي  ــراءات الت ــر واإلج ــدات والمعايي ــن المعتق ــة م ــن مجموع ــك ع ــي شــركة جوت ــودة ف ــة والج والبيئ

تهــدف إلــى تحقيــق رضــا أصحــاب العمــل والنمــو المســتدام.

ــة مــن خــال المشــاركة  ــة للصحــة الســامة والبيئ ــى الحفــاظ علــى ثقافــة فعال ــك إل  تهــدف جوت

ــق االدارة فــي الشــركة مــن خــال مــا يلــي: االســتباقية مــن قبــل فري

التدريب التعريفي للصحة والسامة واالمن والبيئة لموظفي وزوار المرافق. 0

الحد من الحوادث من خال تطبيق دليل السامة والصحة المهنية. 0

التدريبات الدورية على إطفاء الحرائق. 0

توفير العيادة الطبية ألجراء االسعافات االولية في حاالت الطوارئ في كا المرافق. 0
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مرافــق عمــان النفطيــة مجهــزة بأنظمــة اطفــاء حريــق مطابقــة العلــى المواصفــات العالميــة , النظــام 

يعمــل بشــكل اوتوماتيكــي بجاهزيــة عاليــة ومــزود ايضــا باالنظمــة االحتياطيــة لضمــان الموجوديــة و 

تغطيــة جميــع مناطــق العمليــات فــي المرافــق.

توفير معدات الحماية الشخصية الازمة. 0
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استدامة الموظفين  0

تعمــل الشــركة اللوجســتية علــى اكتســاب وتوظيــف والمحافظــة علــى قــوى عاملــة متنوعــة وكفــؤة 

ــر الخدمــات المقدمــة لهــم  ــة احتياجــات الشــركة، بحيــث تعمــل بشــكل مســتمر علــى تطوي لتلبي

وزيــادة رضــا الموظفيــن وتزويدهــم بالتدريــب الــازم لتقديــم عملهــم بأفضــل صــورة.

قامــت الشــركة اللوجســتية خــال العــام 2020 بنقــل مكاتــب االدرة الرئيســية الــى مكاتــب اوســع 

ــة عمــل  ــر بيئ ــث توف ــي والمســتقبلي، بحي ــن الحال ــح ومتطــور لتناســب عــدد الموظفي وبإطــار مري

ــادة انتاجيــة الموظفيــن. مائمــة لهــم ممــا سيســاعد علــى زي

ــب خريجــي الجامعــات فــي مجاالتهــا  ــدأت الشــركة اللوجســتية بتدري ــك، فقــد ب ــى ذل ــة ال باإلضاف

المختلفــة فــي االدارة الرئيســية بمختلــف األقســام، ممــا سيســاهم فــي نقــل الخبــرات فــي قطــاع 

الطاقــة والنفــط الــى األجيــال القادمــة وتحســين ســمعة الشــركة اللوجســتية فــي الســوق االردنــي 

والمســاعدة علــى تعريــف القطاعــات المختلفــة بإمكانــات وأهميــة الشــركة االســتراتيجية والتجاريــة.
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زيارة جاللة الملك عبدهللا الثاني لمرافق عمان االستراتيجية في منطقة الماضونة 

قــام جالــة الملــك عبــدهللا الثانــي بزيــارة مرافــق عمــان االســتراتيجية فــي منطقــة الماضونــة فــي 

شــهر نيســان مــن العــام 2020، حيــث أكــد جالتــه علــى أهميــة اتخــاذ اإلجــراءات الازمــة؛ إلدامــة 

تزويــد مختلــف القطاعــات بجميــع احتياجاتهــا مــن المشــتقات النفطيــة. ووجــه جالــة الملــك، خــال 

زيارتــه إلــى مرافــق عمّــان االســتراتيجية للمشــتقات النفطيــة، الحكومــة إلــى اســتمرار تعزيــز 

المخــزون االســتراتيجي مــن المشــتقات النفطيــة، واالســتفادة مــن انخفــاض األســعار خــال الفتــرة 

جائحــة كورونــا، وأهميـّـة االســتثمار فــي الماضونــة اســتراتيجيّاً لتصبــح مركــزاً رئيســاً لقطــاع الطاقــة، 

واطمــأن جالــة الملــك علــى المخــزون االســتراتيجي مــن المشــتقات النفطيــة بالمملكــة، فــي إطــار 

حــرص جالتــه علــى متابعــة اإلجــراءات المتخــذة للتعامــل مــع فيــروس كورونــا. 

وتنفيــذاً لتوجيهــات جالــة الملــك فقــد ســاهمت الشــركة اللوجســتية فــي عمليــة تعزيــز المخــزون 

االســتراتيجي مــن المشــتقات النفطيــة فــي المملكــة مــن خــال طــرح عطــاء الســتيراد المشــتقات 

ــة 81,000 طــن بنجــاح  ــن كمي ــل وتخزي ــم اســتام وتحمي ــة، وت ــة االردني ــة لحســاب الحكوم النفطي

خــال مــدة شــهر.
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مواطنة الشركة 0

 ،Industry Round Table Discussion ــة ــول الطاول ــاش ح ــام 2019 نق ــة ع ــك نهاي ــتضافت جوت اس

حيــث اجتمــع مــدراء ابــرز الشــركات العاملــة فــي  قطــاع النفــط والغــاز والتخزيــن معـًـا لدراســة القضايــا 

والفــرص المشــتركة لخدمــة األســواق المحليــة واإلقليميــة فــي بــاد الشــام. وكان مــن المقــرر عقــد 

نقــاش آخــر خــال العــام الماضــي 2020، اال أن ظــروف جائحــة كورونــا قــد منعــت ذلــك، وســيتم عقــد 

هــذا االجتمــاع بشــكل ســنوي لمناقشــة أمــور القطــاع المســتجدة.



٦٦

االضافــة الــى ذلــك، تعتبــر الشــركة اللوجســتية كونهــا أحــد اعضــاء جمعيــة الطاقــة والميــاه والبيئــة  

ــث تشــارك الشــركة  ــة واســتدامتها، حي ــة البيئ ــي مجــال حماي ــدة ف ــن الشــركات الرائ EDAMA، م

اللوجســتية فــي االجتماعــات التــي تســاهم فــي المحافظــة علــى البيئــة وتوعيــة المجتمــع والتــي 

.EDAMA تعقــد مــن خــال شــركة
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حوكمة الشركة   0

ــر  تعمــل الشــركة اللوجســتية علــى اعــداد سياســات واجــراءات وتعليمــات لكافــة االقســام والدوائ

فــي االدارة العامــة وكا المرافــق، وذلــك لتأســيس سياســات متكاملــة للشــركة وموحــدة للمعاييــر 

االساســية واالجــراءات المتبعــة فــي جميــع االقســام. وتســعى الشــركة اللوجســتية للحصــول علــى 

شــهادة االيــزو ISO:9001 خــال العــام القــادم ليكــون لدينــا نظــام فعــال إلدارة وضمــان الجــودة، مــن 

أجــل التحســين المســتمر لجــودة خدماتنــا المقدمــة لعمائنــا.

التأثير المجتمعي 0

تؤمــن الشــركة اللوجســتية األردنيــة للمرافــق النفطيــة بضــرورة التأثيــر الفاعــل في المجتمــع االردني 

كجــزء مــن عمليــة رد الجميــل لهــذا الوطــن الغالــي، وتفعيــل دور المجتمــع المحلــي، وتجســيداً لذلــك 

تــم العمــل علــى النواحــي التالية:

وضــع سياســات وممارســات لهــا أثــر مجتمعــي علــى الموظفيــن مثــل توفيــر الرعايــة الصحيــة . 1

ــا المســتجد. لهــم واالمتثــال إلجــراءات الســامة العامــة لحمايتهــم مــن انتشــار فيــروس كورون

ــدد . 2 ــن الج ــات والخريجي ــة لطــاب الجامع ــرص التدريبي ــر الف ــي توفي وضــع سياســات تســاهم ف

ــق الشــركة. ــي مراف ــاً ف ــة خصوص ــات المحلي ــدم المجتمع وتخ

ــل . 3 ــة بعم ــرص المرتبط ــن الف ــث ع ــق البح ــن طري ــري ع ــل الخي ــادرات العم ــم مب ــط لدع التخطي

ــواء. ــد س ــى ح ــركة عل ــي والش ــع األردن ــى المجتم ــدة عل ــود بالفائ ــا يع ــركة، وبم الش

مراعــاة المســؤولية المجتمعيــة فيمــا يخــص ساســل التوريــد وذلــك عــن طريــق فهــم الظــروف . 4

التــي تــم بموجبهــا إنتــاج المنتجــات واإلمــدادات التــي تقــوم الشــركة بشــرائها الشــركة واعطــاء 

األولويــة فــي التزويــد للشــركات المحليــة.
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حماية البيئة 0

تقــوم جوتــك بالعمــل علــى تخفيــض اســتهاك الطاقــة بشــكل مســتمر والبــدء باالعتماد علــى مصادر 

الطاقــة المتجــددة، حيــث تــم وافــق البــدء بإجــراءات طــرح عطــاء لتنفيــذ مشــروع الخايــا الشمســية 

الكهروضوئيــة PV system فــي مرافــق عمــان االســتراتيجية وذلــك لتخفيــض االعتمــاد علــى الطاقــة 

الكهربائيــة المنتجــة مــن الغــاز، واالعتمــاد علــى مصــادر الطاقــة المتجــددة ممــا يســاهم فــي الحفــاظ 

علــى البيئــة مــن التلــوث والحــد دون اســتنزاف مصــادر الطاقــة غيــر المتجــددة.

كذلــك قامــت الشــركة خــال العــام 2020 بدراســة مقتــرح لتســخين زيــت الوقــود الثقيــل فــي مرفــق 

زيــت الوقــود الثقيــل فــي العقبــة مــن خــال الطاقــة الشمســية، تمهيــداً للقــرار بخصــوص تنفيــذه 

فــي حــال ثبتــت الجــدوى منــه.

تعمــل الشــركة اللوجســتية علــى التخلــص مــن الميــاه العادمــة بطريقــة آمنــة صديقــة للبيئــة، وذلــك 

ــاه العادمــة Water Treatment Unit ، لضمــان تحقيــق أحــد  مــن خــال تفعيــل وحــدة معالجــة المي

اهدافهــا الســامية و هــي المحافظــة علــى البيئــة.

 Environmental Impact Assessment  باإلضافــة الــى ذلــك، تقــوم جوتــك بعمــل تقييــم األثــر البيئــي

EIA  بشــكل دوري للحــد مــن تأثيــر عمــل  الشــركة علــى البيئــة.

توفــر مرافــق عمــان االســتراتيجية أســلوب التحميــل الســفلي، حيــث تمتــاز هــذ الطريقــة المتبعــة 

ــن  ــة م ــوث البيئ ــى درجــات الســامة واألمــن وتضمــن عــدم تل ــاً بشــكل واســع بتحقــق أعل عالمي

ــل  ــد تحمي ــد وخصوصــاً عن ــل الفواق ــل مــع وحــدة اســترجاع االبخــرة وتقلي ــط نظــام التحمي خــال رب

مــادة البنزيــن عاليــة.
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ــة األهــداف  ــذ الخطــة االســتراتيجية للشــركة والمتضمن ــام 2021 ســيتم اســتكمال تنفي خــال الع

ــة: االســتراتيجية التالي

تطوير »جوتك« كخيار استثماري جاذب لمالكيها. 1

زيادة الحصة السوقية للشركة، وترسيخ العاقات مع العماء. 2

تشغيل مرافقنا وفقاً ألفضل الممارسات العالمية ومعايير الصحة والسامة واألمن والبيئة. 3

اســتقطاب، وتطويــر، والمحافظــة علــى المواهــب، وزيــادة انتاجيتهــم من خــال أنظمــة المعلومات . 4

الموثوقة

حيــث تــم عمــل تقييــم شــامل للمبــادرات التــي تــم وضعهــا خــال عــام 2020، وتــم تصويــب أوضــاع 

هــذه المبــادرات بحيــث يتــم االنتهــاء مــن المبادرات/المشــاريع التــي لــم يتــم االنتهــاء منهــا، كمــا تــم 

إضافــة عــدد مــن المبــادرات/ المشــاريع الجديــدة ليتــم العمــل عليهــا خــال عــام 2021 اســتكماال 

لتنفيــذ الخطــة االســتراتيجية للفتــرة 2021-2020.  
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