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من نحن

واحدة من اكبر شركات النقل البري في األردن المتخصصة بتوفير الخدمات اللوجستية وخدمات النقل البري
من الباب الى الباب بأسطول بري حديث ومتطور وفق أعلى المعايير والمواصفات المحلية والدولية لتلبية
متطلبات عمالئنا في السوق المحلي واإلقليمي.

تاريخنا

تأسست شركة ناقل في عمان عام  1979ومنذ ذلك التاريخ توسعت الشركة لتصبح واحدة من أكبر
شركات النقل في األردن وفي عام  2004أصبحت الشركة مساهمة عامة برأس مال مدفوع قدره 13.9
مليون دينار أردني تتداول في بورصة عمان تحت اسم "ناقل".حاليًا تعتبر شركة "ناقل"واحدة من أكبر
شركات النقل في األردن التي تقدم خدمات النقل من الباب إلى الباب لجميع عمالئنا وبأسعار وخدمات
صا لتلبية متطلبات عمالئنا لضمان أننا نقدم أفضل سعر ممكن مع االستمرار في تقديم خدمات
مصممة خصي ً
عالية الجودة.

رؤيتنا

رؤيتنا أن تكون "ناقل".شركة أردنية عربية رائدة في مجال االستثمار والنقل البري لتحقق التنافسية وعلى
مستوى عال من المعايير الدولية للنقل البري على المستويين المحلي واإلقليمي

رسالتنا

تزويد عمالئنا بكافة أنماط النقل البري وإيجاد حلول نقل مبتكرة ومهنية لتحقيق فرصة في مجال النقل البري
واالستثمار محليا وعربيا لتلبي احتياجات ومتطلبات عمالئنا وتحقق أهدافهم في مجال النقل

أهدافنا

تعزيز الثقافة التي تعزز المعايير األخالقية العالية في تقديم الحلول والخدمات ومن خالل العمل الجماعي
واستخدام احدث الوسائل التقنية في تطوير الكوادر االدارية والفنية النجاز العمل بمهنية واحترافية عالية
االلتزام التام بنص وروح القوانين والقواعد والمبادئ األخالقية للقوانين واألنظمة الفاعلة في مجال النقل  ،مع
التركيز على تفعيل روح التنافسية العادلة من اجل الوصول لتقديم أفضل الخدمات في مجال النقل البري
والمحافظة على حقوق المساهمين وتعزيز الربحية.

االلتزام
نسعى لتحقيق االلتزام الكامل بكافة االتفاقيات التي نبرمها ،وكذلك االلتزام بكافة القوانين واألنظمة والقرارات
الصادرة عن الجهات المنظمة والمشرفة على أعمال الشركة.

الكفاءة

قيمنا

نعمل على تطوير قدراتنا بشكل مستمر لضمان كفاءة مواردنا البشرية على تقديم الخدمة األفضل والمالئمة
وفق احتياجات عمالئنا الحقيقية.
بيئة العمل
تؤمن الشركة بأن نجاحها يتطلب التركيز على خلق بيئة عمل داخلية صحية ومحفزة لإلبداع مدعومة بمهنيين
على مستوى عا ٍل من التأهيل العلمي والخبرة الكافية .نعمل بروح الفريق ونتبنى مبدأ المشاركة الفعالة مع
عمالئنا لتحقيق النجاح.
الجودة في كل أعمالنا
ترتكز إستراتيجيتنا على ضمان مستوى عا ٍل من الجودة في األعمال التي ننجزها ،ليس فقط إلرضاء
الحاجات المتجددة لعمالئنا بل لتحقيق رؤيتنا على المدى الطويل.
قواعد السلوك وأخالقيات العمل
نلتزم بأعلى مستويات السلوك وأخالقيات العمل في كافة تعامالتنا وندرك اختالفات هذه القواعد باختالف
بيئات العمل واألسواق التي نعمل فيها .وتشمل الصدق ،األمانة ،اإلخالص والشفافية التامة لضمان تحقيق
األهداف والنجاح وفق مبدأ الشراكة الفعالة مع األطراف التي نتعامل معها.

لماذا شركة المقايضة لالستثمار "ناقل"

 .1تمتلك شركة"ناقل".مركز لوجستي بمساحة
 55ألف متر مربع يقع في موقع
استراتيجي في منطقة الجيزة القريبة من
مطار الملكة علياء الدولي على الطريق
الدولي والتي يتم استخدامها كمستودعات
تخزين للحاويات وموقف السطول
الشاحنات ومركز صيانة متكامل
لالسطول.

 .2تمتلك "ناقل" .أكثر من  31عاما من
الخبرة في النقل البري المتخصص وتوفير
احتياجات السوق من النقل بالشاحنات.

 .4توفر جميع وسائل النقل البري المتخصص
من مختلف األحجام والسعات  :أكثر من
 210شاحنة (رأس قاطر) وأكثر من
 300مقطورة متعددة االستخدامات لتحقيق
مختلف أنماط النقل البري (سطحات ،
ناقالت سيارات ،صهاريج الزيوت النباتية،
ناقالت المثقالت –لوبوي ،صهاريج نقل
المحروقات -ديزل ،صهاريج نقل النفط
الخام ،ناقالت المواشي واألغنام ،القالبات،
نقل البضائع والمواد الغذائية وسطحات نقل
الحاويات)

 .4تمتلك الشركة الرافعات الثقيلة والرافعات الشوكية لتقديم
الخدمات اللوجستية لشاحناتها وفق أنظمة حديثة إلدارة
المستودعات من الحاويات.

 .5تمتلك شركة "ناقل" .شبكة محلية واسعة من االفراد المحليين والمرافق المتعاقدين معها موزعة في جميع مناطق المملكة لتقديم
الدعم السريع والفوري ألي عملية طارئة اثناء النقل.

.6
.7
.8
.9

توفر المشغل المتحرك(المتنقل) لإلصالحات الطارئة على
الطريق وفي أي مكان في األردن.
سيارات السيطرة لمرافقة عمليات النقل الخاص من نقطة
التحميل وحتى نقطة التنزيل.
ً
ً
أكثر من  200موظف وفني مدربين تدريبا عاليا لخدمة
ورضا عمالئنا وتحقيق أهداف الشركة
تعتمد الشركة على التكنولوجيا المتطورة إلدارة ومتابعة
األسطول البري فجميع الشاحنات يتوفر بها أنظمة التتبع
وأنظمة تراسل البيانات الحيوية.

خدماتنا
ناقالت السيارات
ناقالت السيارات طابق وطابقين حسب
الطلب

نقل الحاويات
نقل جميع أنواع الحاويات العادي والمبرد

خدمة نقل الديزل
توصيل الديزل لجميع المناطق داخل
األردن

خدماتنا
نقل المثقالت
نقل جميع أنواع المثقالت

نقل جميع أنواع البضائع
نقل جميع أنواع البضائع التموينية
واالعالف والمواد الخام
نقل النفايات الخطرة

نقل الزيوت النباتية
نقل الزيوت النباتية

خدماتنا
نقل النفط الخام
نقل النفط الخام ومشتقاته بمختلف
السعات

القالبات
القالبات بجميع االحجام

المقطورات الهيكلية
المقطورات الهيكلية متعددة المحاور

عمالئنا

الجوائز والشهادات
حصلت الشركة على العديد من كتب الشكر والتقدير والجوائز في عدة مناسبات دولية ومحلية ومن جهات رسمية
وغير رسمية تقديرا للجهود المبذولة من قبل شركة (ناقل) في تنفيذ المشاريع بجودة عالية واداء متميز.
وتستمر الشركة بمشوار العطاء وتقديم الخدمات بمستوى عالي ومحترف.

شركة المقايضة للنقل واالستثمار المساهمة العامة المحدودة (ناقل)

سياسة الجودة ومراقبة األداء

تلتزم إدارة شركة المقايضة للنقل واالستثمار (ناقل) بتحقيق االلتزام الكامل مع عمالئها وتعمل على تحقيق رضاهم من خالل اتباع
سياسة الجودة التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

االلتزام الكامل بمطابقة نظام الجودة في الشركة مع متطلبات المواصفات القياسية والتحسين المستمر في فاعلية نظام إدارة
الجودة في الشركة.
تقديم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات عمالء الشركة وتقديم الخدمات بما ويتوافق مع القوانين واألنظمة والتعليمات
والمواصفات القياسية االيزو(.)ISO
ترقية مهارات العاملين بالشركة وتطوير معارفهم من خالل التدريب المتواصل والعمل على خلق بيئة عمل مترابطة وخالقة
لتحقيق مستوى عالي من الكفاءة في العمل.
التحسين المستمر واالستخدام األمثل للموارد المتاحة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والمواصفات الدولية لضمان جودة أداء
الخدمات.
االلتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بالجودة في مجال العمل.
تحديد أهداف الجودة للشركة المتوافقة مع االهداف الخاصة بالشركة وتراجع سنويا ُ للتأكد من مدى تحقيقها.
االلتزام بتطبيق القوانين واألنظمة والتشريعات األردنية والدولية في ما يخص السالمة والصحة المهنية والبيئية.

لمتطلبات معايير االيزو للحصول على شهادة ISO 9001: 2015

 .8ترقية نظام إدارة الجودة المعمول به حاليا وفقا
تعلن هذه السياسة في جميع مواقع العمل بالشركة وبالطريقة التي تضمن تفهم الجميع لها.
المدير العام

ناصر محمد خنفر

شركة المقايضة للنقل واالستثمار المساهمة العامة المحدودة (ناقل)

سياسة السالمة والصحة والبيئة
تلتزم إدارة شركة المقايضة للنقل واالستثمار (ناقل) بتوفير بيئة عمل أمنة وصحية خالية من المخاطر لجميع
موظفينا وعمالئنا وزوارنا ومقاولينا وغيرهم ممن يتأثرون بأنشطة أعمالنا باإلضافة الى حماية البيئة والنظم البيئية
من التلوث داخل الشركة وخارجها من خالل:
 .1االلتزام بتطبيق القوانين واألنظمة والتشريعات األردنية والدولية في ما يخص السالمة والصحة المهنية والبيئية.
.2
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تطبيق أنظمة ودليل السالمة والصحة والبيئة في الشركة.
الوقاية والحد من الحوادث وإصابات العمل واألمراض المهنية المرتبطة بالعمل من خالل تحديد وتقييم المخاطر لبيئات العمل في
الشركة وخارجها.
وضع األهداف لكافة األنشطة واألعمال المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة ومراجعتها دوريا.
حماية البيئة من التلوث من االنبعاثات الناتجة من عوادم وسائل النقل والضوضاء والنفايات الصلبة والسائلة والغازية والحد من
تأثيرها الضار بالبيئة باستخدام أفضل مصادر الطاقة.
توعية وتدريب جميع موظفي الشركة في مجال الصحة والسالمة المهنية والبيئية.
االلتزام بالتحسين والتطوير المستمر ألنظمة السالمة والصحة والبيئة.

تعلن هذه السياسة في جميع مواقع العمل بالشركة وبالطريقة التي تضمن تفهم الجميع لها.
المدير العام
ناصر محمد خنفر
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