شركة المقايضة للنقل واالستثمار
المساهمة العامة
أ .كلمة رئيس مجلس االدارة
السّادة أعضاء الهيئه العامه المحترمين .
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يسرني بالنيابة عن اعضاء مجلس االدارة والعاملين في الشركة ان ارحب بالهيئةة العامةة اجمة ررحيةب وان
اعرض على هيئتكم الموقرة التقرير السنوي إلجتماع الهيئه العامةه السةابع والعشةرون متضةمنا أهةم االنجةاتاا التةي
رحققت بجهودكم ودعمكم المستمر وأن استعرض لحضراركم خطط الشركة ورطلعارها المستقبلية.
رمتلك ناق اسطول ضخم من القاطراا والمقطوراا والتي رجعلها من أهم شركاا النق في االردن وذلك من خةلل
رميزها بتقديم انماط متنوعة من النق البري والتةي رتةيل للشةركة ان رنةافس قةي قطةاع النقة البةري وضةمن عطةاءاا
النق المختلفة .حيث وكما رعلمون أن رعدد أنماط النق واالسطول الكبير من الشاحناا والمجموعة الكبيره والمتنوعة
من األنشطه يتم إدارره ومتابعته من خلل رطبيق االنظمة االدارية والمالية والمعلومارية من قب الكوادر المتخصصة
فةي هةةاا المجةةال .ومةن الجةةدير بالةةاكر ان )ناقة ا اسةةتطاعت رخفةةي

المصةاريش االداريةةة بشةةك ملحةو خةةلل عةةا

 0202والاي سيظهر بشك واضل على مصةاريش وايةراداا عةا  0202ان شةاء ا ..كمةا وان ناقة قامةت بة ل
مبلغ ) 022222ا دينةار مةن قيمةة قةرض الشةركة فةي اواخةر عةا  0202والةاي بةدوره سةيخف

مصةاريش التموية

والفوائةد البنكيةة خةةلل عةا  .0202كمةا ورسةةعى شةركة )ناقة ا خةةلل عةا  0202إلةى التطةةوير والتوسةع مةن خةةلل
الدخول في عطاءاا نق جديدة متخصصة رخةد عةدة قطاعةاا وعلةى كافةة المسةتوياا المتاحةة محليّةا وإقليميّةا مةع
االستمرار في رقديم أفض الخدماا لعملئها وكسب ثقتهم .وعليه رقو )ناق ا ب عداد الخطط االستراريجية التةي رملة
رؤية مجلس االدارة المستقبلية للتطوير والتحسةين وتيةادة االيةراداا ورخفةي

المصةاريش حيةث رةم اعةداد دراسةاا

وخطط مستقبلة لتنفياها خلل عا  .0202كما ورعم ناق على متابعة عطاءاا النقة الخةارجي والمنافسةة لتنفيةاها
وخصوصا النق الخارجي للعرا الشقيق.
وضمن هاه الظروف االقتصادية الصعبة ورأثير جائحة كورونا على االقتصاد على مستوى العالم ما تلنا فةي )ناقة ا
مصةةممين علةةى المنافسةةة والبقةةاء والبحةةث الةةدائم عةةن األفضة إليجةةاد فةةرج جديةةده رزيةةد مةةن أنشةةطتنا داخة المملكةةه
وخارجهةةا متطلعةةين الةةى انفةةرا قريةةب فةةي مجةةال النق ة البةةري ونةةدعو ا .عةةز وج ة ان رواص ة )ناق ة ا مسةةيررها
للمساهمه في إتدهار إقتصادنا الوطني ورعزيز التنميّة ألبنائنا ومجتمعنا.
وفي الختا يسرني ان ارقد ببالغ الشكر وعظيم االمتنان للسادة المساهمين الكرا لدعمهم المستمر ومؤاتررهم الدارة
الشركة لتحقيق اهدفها وخططها المستقبلية لتقديم خدماا منافسة وذاا جوده عاليّه فةي هةاا القطةاع لتعزيةز إقتصةادنا
الةوطني فةي ة قيةةادة صةاح ب الجللةة الملةك عبةةد ا .اللةاني ابةن الحسةين راعةةي مسةيرة البنةاء والتحةديث حفظةةه ا.
ورعاه.
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