شـركة المقايـضـة
للنقل واالستثمار المساهمة العامة
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
2021/12/31

التقرير السنﻮي

0202

أعضاء مجلس االدارة

 .1المهندس /ثائرصمصام فهمي النمر

رئيس المجلس

 .2الدكتور  /قاسم صالح علي النعواشي

نائب الرئيس

 .3السيد  /ناصر محمد عبدالقادر خنفر
 .4المهندس /خالد امين صبرى الخواجا
 .5السيد /عدنان عطا رضا شمالوي
المهندس /سليم عبدالرحمن حسن حمدان

حتى 9292/4/92

المهندس /محمد جمال عبد الرحمن حمدان

حتى 9292/4/92

(ممثال عن السادة /شركة المهندس الدوليه للمشاريع االسكانيه)

مدققو الحسابات
مكتب الدار العربية لتدقيق الحسابات
المحاسب القانوني محمد احمد البشير اجازة رقم355

المستشار القانوني
مكتب المحامون العرب  /محامون ومستشارون
االستاذ المحامي  -بدوي البيطار

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 ﺗﺮحﻴةب وان
ﻣﺘضةةﻤﻨﺎ أكةةق

اعةةﺮع عﻠةةئ كﻴئةةﺘوق اﻟﻤ ة ﺮة ﻓةةﻲ إجﺘﻤةةﺎا اﻟﻬﻴئةةع اﻟعﺎﻣةةع اﻟعةةﺎد اﻟثةةﺎﻣن واﻟعشةةﺮون اﻟﺘﻘﺮﻳةةﺮ اﻟﺴةةﻨ

االﻧﺠﺎزات اﻟﺘﻲ ﺗحﻘﻘت بﺠﻬ دكق ودعﻤوق اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ وأن اسﺘعﺮع ﻟحضﺮاﺗوق خطط اﻟشﺮكﺔ وﺗطﻠعﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
ﺗﻤﺘﻠك ﻧﺎ

اسط ل ضخق ﻣن اﻟﻘﺎطﺮات واﻟﻤﻘط رات واﻟﺘﻲ ﺗﺠعﻠﻬﺎ ﻣن أكق شﺮكﺎت اﻟﻨﻘ ﻓﻲ االردن وذﻟك ﻣن خةلل

ﺗﻤﻴزكﺎ بﺘﻘدﻳق اﻧﻤﺎط ﻣﺘﻨ عﺔ ﻣن اﻟ ﻨﻘ اﻟﺒﺮ واﻟﺘةﻲ ﺗﺘةﻴل ﻟﻠشةﺮكﺔ ان ﺗﻨةﺎﻓﺲ ةﻲ طةﺎا اﻟﻨﻘة اﻟﺒةﺮ وضةﻤن عطةﺎءات
اﻟﻨﻘ اﻟﻤخﺘﻠفﺔ .حﻴث وكﻤﺎ ﺗعﻠﻤ ن أن ﺗعدد أﻧﻤﺎط اﻟﻨﻘ واالسط ل اﻟوﺒﻴﺮ ﻣن اﻟشﺎحﻨﺎت واﻟﻤﺠﻤ عﺔ اﻟوﺒﻴﺮه واﻟﻤﺘﻨ عﺔ
ﻣن األﻧشطع ﻳﺘق إدارﺗع وﻣﺘﺎبعﺘع ﻣن خلل ﺗطﺒﻴق االﻧظﻤﺔ االدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤعﻠ ﻣﺎﺗﻴﺔ ﻣن ﺒ اﻟو ادر اﻟﻤﺘخصصﺔ
ﻓةﻲ كةةاا اﻟﻤﺠةةﺎل .وﻣةن اﻟﺠةةدﻳﺮ بﺎﻟةةاكﺮ ان )ﻧﺎ ة ا اسةةﺘطﺎعت ﺗخفةةﻴ

اﻟﻤصةﺎرﻳش االدارﻳةةﺔ بشةةو ﻣﻠحة

 0202واﻟا سﻴظﻬﺮ بشو واضل عﻠئ ﻣصﺎرﻳش واﻳﺮادات عﺎ  0200ان شﺎء اهلل .كﻤﺎ وان ﻧﺎ
اﻟﻘﺮوع اﻟﻤﻤﻨ حﺔ ﻟﻠشﺮكﺔ سﺎبﻘﺎ ﻓةﻲ اواخةﺮ عةﺎ  0202واﻟةا بةدوره سةﻴخف

خةةلل عةةﺎ

ﺎﻣت ﺗﺴدﻳد كﺎﻓﺔ

ﻣصةﺎرﻳش اﻟﺘﻤ ﻳة واﻟف ابةد اﻟﺒﻨوﻴةﺔ

خلل عﺎ  .0200كﻤﺎ وﺗﺴعئ شﺮكﺔ )ﻧﺎ ا خلل عﺎ  0200إﻟئ اﻟﺘط ﻳﺮ واﻟﺘ سع ﻣن خلل اﻟدخ ل ﻓﻲ عطةﺎءات
ﻧﻘ جدﻳدة ﻣﺘخصصﺔ ﺗخةد عةدة طﺎعةﺎت وعﻠةئ كﺎﻓةﺔ اﻟﻤﺴةﺘ ﻳﺎت اﻟﻤﺘﺎحةﺔ ﻣحﻠﻴّةﺎ وإ ﻠﻴﻤﻴّةﺎ ﻣةع االسةﺘﻤﺮار ﻓةﻲ ﺗﻘةدﻳق
أﻓض اﻟخدﻣﺎت ﻟعﻤلبﻬﺎ وكﺴب ثﻘﺘﻬق .وعﻠﻴع ﺗﻘ

)ﻧﺎ ا بإعداد اﻟخطط االسﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤث رؤﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ االدارة

اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘط ﻳﺮ واﻟﺘحﺴﻴن وزﻳﺎدة االﻳﺮادات وﺗخفﻴ

اﻟﻤصﺎرﻳش حﻴث ﺗق اعداد دراسﺎت وخطط ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﺘﻨفﻴاكﺎ

خةةلل عةةﺎ  .0200كﻤةةﺎ وﺗعﻤ ة ﻧﺎ ة عﻠةةئ ﻣﺘﺎبعةةﺔ عطةةﺎءات اﻟﻨﻘ ة اﻟخةةﺎرجﻲ واﻟﻤﻨﺎﻓﺴةةﺔ ﻟﺘﻨفﻴةةاكﺎ وخص صةةﺎ اﻟﻨﻘ ة
اﻟخﺎرجﻲ ﻟﻠعﺮاق اﻟشﻘﻴق.
وضﻤن كاه اﻟظﺮوف اال ﺘصﺎدﻳﺔ اﻟصعﺒﺔ وﺗأثﻴﺮ جﺎبحﺔ ك روﻧﺎ عﻠئ اال ﺘصﺎد عﻠئ ﻣﺴﺘ ى اﻟعﺎﻟق ﻣﺎ زﻟﻨﺎ ﻓةﻲ )ﻧﺎ ة ا
ﻣصةةﻤﻤﻴن عﻠةةئ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴةةﺔ واﻟﺒﻘةةﺎء واﻟﺒحةةث اﻟةةدابق عةةن األﻓضة ﻹﻳﺠةةﺎد ﻓةةﺮج جدﻳةةده ﺗزﻳةةد ﻣةةن أﻧشةةطﺘﻨﺎ داخة اﻟﻤﻤﻠوةةع
وخﺎرجﻬةةﺎ ﻣﺘطﻠعةةﻴن اﻟةةئ اﻧفةةﺮا

ﺮﻳةةب ﻓةةﻲ ﻣﺠةةﺎل اﻟﻨﻘ ة اﻟﺒةةﺮ وﻧةةدع اهلل عةةز وج ة ان ﺗ اص ة )ﻧﺎ ة ا ﻣﺴةةﻴﺮﺗﻬﺎ

ﻟﻠﻤﺴﺎكﻤع ﻓﻲ إزدكﺎر إ ﺘصﺎدﻧﺎ اﻟ طﻨﻲ وﺗعزﻳز اﻟﺘﻨﻤﻴّﺔ ألبﻨﺎبﻨﺎ وﻣﺠﺘﻤعﻨﺎ.
وﻓﻲ اﻟخﺘﺎ ﻳﺴﺮﻧﻲ ان اﺗﻘد بﺒﺎﻟغ اﻟشوﺮ وعظﻴق االﻣﺘﻨﺎن ﻟﻠﺴﺎدة اﻟﻤﺴﺎكﻤﻴن اﻟوﺮا ﻟدعﻤﻬق اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ وﻣؤازرﺗﻬق الدارة
اﻟشﺮكﺔ ﻟﺘحﻘﻴق اكدﻓﻬﺎ وخططﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﻘدﻳق خدﻣﺎت ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ وذات ج ده عﺎﻟﻴّع ﻓةﻲ كةاا اﻟﻘطةﺎا ﻟﺘعزﻳةز إ ﺘصةﺎدﻧﺎ
اﻟة طﻨﻲ ﻓةﻲ ة

ﻴةةﺎدة صةﺎحب اﻟﺠلﻟةﺔ اﻟﻤﻠةك عﺒةةد اهلل اﻟثةﺎﻧﻲ ابةن اﻟحﺴةﻴن راعةةﻲ ﻣﺴةﻴﺮة اﻟﺒﻨةﺎء واﻟﺘحةدﻳث حفظةةع اهلل

ورعﺎه.

ربﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ االدارة

ثائرصمصام فهمي النمر

توصيات مجلس االدارة
يرجو مجلس اإلدارة من الهيئة العامة العادية النظر في جدول األعمال التالي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :
 .2تالوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ .9292/24/92
 .9التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المنتهي بتاريخ  2021/12/31والخطط المستقبلية.
 .3التصويت على تقرير مدققي الحسابات لعام  9292والمصادقة عليه.
 .4التصويت على الميزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر للسنة المنتهية  2021والمصادقة عليها.

 .5إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن عام  2021حسب القانون.
 .6إنتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية  2022وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.

مجلس االدارة

تعليمات االفصاح
ب – تقرير مجلس اإلدارة
أ -أنشطة الشركة الرئيسية

-1

عمالَ بأحكام المادة ( )171من قانون الشركات رقم ( )22لسنة  1997وتنفيذاً لتعليمات افصاح الشركات
المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة  2004يقدم مجلس إدارة شركة المقايضة للنقل واإلستثمار
المساهمة العامة تقريره الثامن والعشرون متضمناً خالصة أعمال الشركة ونشاطاتها وانجازاتها خالل السنة المالية
المنتهية كما في  2021/12/31ووضعها المالي التي تظهرها البيانات المالية والحسابات الختامية المتمثلة في الميزانية
العامة وبيان الدخل وبيان حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقديه ،وفيما يلي عرض موجز لنشاطات الشركة خالل العام
.2021
تأسست شركة المقايضة للنقل واالستثمار كشركة مساهمة عامة من غاياتها االستثمار في كافة القطاعات المالية
والصناعية والتجارية والزراعية والعقارية والسياحية والخدمات ،وقد تركز النشاط الرئيسي للشركة في تقديم كافة
خدمات النقل حيث تمتلك الشركة حاليا ( )191رأس قاطر ( )352مقطورة ،منها نقل بضائع عامة ونقل الحاويات ونقل
المثقالت ونقل المواشي ونقل الزيوت النباتية بواسطة الصهاريج ونقل النفط ونقل السيارات بواسطة الناقالت ونقل الغاز
المسال ونقل المشتقات النفطية.

ب -أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها-:
تقع مكاتب الشركة (االدارة الرئيسية) وكراج الصيانة ومبيت الشاحنات في منطقة الجيزة على طريق العقبة الرئيسي على
بعد  4كيلومتر من جسر مطار الملكة علياء الدولي باالضافة الى موقع صيانة في منطقة الراشدية/العقبة وقد بلغ عدد
موظفي الشركة ( )170موظف.
-

وال يوجد اية فروع داخلية او خارجية للشركة.

جـ  -حجم االستثمار الرأسمالي للشركة بلغ ( )590,29631دينار ،يمثل موجودات الشركة الثابتة طويلة االجل
بالصافي .
-2

أ -الشركات التابعة للشركة
شركة بالد الشام للنقل البري والخدمات اللوجستيه وهي شركة غير عاملة.
ب -طبيعة عملها شركة نقل وخدمات لوجستية
ج -النقل البري داخل سوريا
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أ  -أسماء أعضاء مجلس االدارة ونبذه تعريفية عنهم
اﻹســـــق
اسق اﻟعض
اﻟﻤﻨصب
ﺗﺎرﻳخ اﻟعض ﻳع
ﺗﺎرﻳخ اﻟﻤﻴلد
اﻟشﻬﺎدات اﻟعﻠﻤﻴع وسﻨﺔ اﻟﺘخﺮ
اﻟخﺒﺮات اﻟعﻤﻠﻴّع

اﻹســـــق
اسق اﻟعض
اﻟﻤﻨصب
ﺗﺎرﻳخ اﻟعض ﻳع
ﺗﺎرﻳخ اﻟﻤﻴلد
اﻟشﻬﺎدات اﻟعﻠﻤﻴع وسﻨﺔ اﻟﺘخﺮ

اﻟخﺒﺮات اﻟعﻤﻠﻴّع

اﻹســـــق
اسق اﻟعض
اﻟﻤﻨصب
ﺗﺎرﻳخ اﻟعض ﻳع
ﺗﺎرﻳخ اﻟﻤﻴلد
اﻟشﻬﺎدات اﻟعﻠﻤﻴع وسﻨﺔ اﻟﺘخﺮ
اﻟخﺒﺮات اﻟعﻤﻠﻴّع

اﻟﺒﻴـــــــــــﺎن
ثﺎبﺮ صﻤصﺎ ﻓﻬﻤﻲ اﻟﻨﻤﺮ
ربﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ االدارة
0202/20/02
2292 / 6 / 2
بوﺎﻟ رﻳ س كﻨدسع صﻨﺎعﻴع عﺎ 0222
بوﺎﻟ رﻳ س ادارة ﻣشﺎرﻳع عﺎ 0222
ﻣﺴؤول ﻣشﺘﺮﻳﺎت ﻓﻲ شﺮكﺔ إكﺴﺒﺮس ﻟإلﺗصﺎالت ﻣن عﺎ  0220وﻟغﺎﻳﺔ . 0226
ﻣدﻳﺮ ﻣشﺎرﻳع ﻓﻲ شﺮكﺔ  VTELاﻟﻘﺎبضع ﻣن عﺎ  0222وﻟغﺎﻳﺔ . 0222
ﻧﺎبب ﻣدﻳﺮ عﺎ شﺮكﺔ راﻣﺎ ﻟصﻨﺎعﺔ اﻟﻤعدات اﻟزراعﻴع ﻣن عﺎ  0222وحﺘئ ﺗﺎرﻳخع.
اﻟﺒﻴـــــــــــﺎن
ﺎسق صﺎﻟل عﻠﻲ اﻟﻨع اشﻲ
ﻧﺎبب ربﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹداره
0202/20/02
2262/2/2
دكﺘ راة ﻓﻲ اﻟﺘﺮبﻴﺔ اﻟﺒﻴئﻴﺔ ﻣن جﺎﻣعﺔ كﺎﻣﺒ رغ – أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ 0220
دبﻠ عﺎﻟﻲ ﻣن جﺎﻣعﺔ ب سطن/أﻣﺮﻳوﺎ 2222
ﻣﺎجﺴﺘﻴﺮ ﺗﺮبﻴﺔ ﻣن جﺎﻣعﺔ اﻟﻴﺮﻣ ك 2222
بوﺎﻟ رﻳ س كﻴﻤﻴﺎء ﻣن جﺎﻣعﺔ اﻟﻴﺮﻣ ك 2292
شغ ﻣﻨصب ربﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ألربع شﺮكﺎت ﻣﺴﺎكﻤﺔ عﺎﻣﺔ سﺎبﻘﺎ
اﻟعﻤةة ﻣةةع اﻟﻤﻨظﻤةةﺎت اﻟدوﻟﻴةةﺔ ﻣثةة ﻣةةدﻳﺮ بةةﺮاﻣن اﻟﺘعﻠةةﻴق ﻓةةﻲ ﻣﻨظﻤةةﺔ اﻟﻴ ﻧﺴةةو )– 0226
0222ا؛ اﻟﻤﺴﺘشﺎر اﻹ ﻠﻴﻤﻲ ﻟﻬﻴئﺔ اﻹغﺎثﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ )0222 – 0222ا.
عﻤ أسﺘﺎذ جﺎﻣعﻲ ﻓﻲ جﺎﻣعﺔ اﻟﺒﻠﻘﺎء اﻟﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﺴﻠط األردن )0226 – 0222ا.
بﺎحث وﻣؤﻟش ﻟعدة كﺘب و ﺎ بﻨشﺮ عدة اوراق بحثﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠلت عﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣحوﻤﺔ.
إﺗﻘﺎن  2ﻟغﺎت )اﻟعﺮبﻴﺔ واﻹﻧﺠﻠﻴزﻳﺔ واألﻟﻤﺎﻧﻴﺔا.
حص عﻠئ عدة ج ابز وشﻬﺎدات ﺗﻘدﻳﺮ وكﺘب شوﺮ ﻣخﺘﻠفﺔ.
 ﻣدﻳﺮ اﻟﺒﺮاﻣن ﻓﻲ ﻣﺮكز اﻹسﺘداﻣﺔ ﻟﻠﺒحث واﻟﺘط ﻳﺮ  SRDعﻤﺎن-األردن حﺘئ ﺗﺎرﻳخع ﻣﺴﺘشﺎر ﻟدى االﺗحﺎد األوروبﻲ ﻓﻲ دراسﺎت ح ل ﺗط ﻳﺮ اﻟﺘعﻠﻴق ﻓﻲ شﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ. ﻣﺴﺘشﺎر ﻟدى اﻟﻬﻴئﺔ اﻟخدﻣﺔ اﻟﺠﺎﻣعﻴﺔ اﻟوﻨدﻳﺔ  WUSCﻓﻲ األردن واﻟعﺮاق. عض ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻓﻲ شﺮكﺔ اﻣ ال اﻧفﻴﺴتاﻟﺒﻴـــــــــــﺎن
ﻧﺎصﺮ ﻣحﻤد عﺒداﻟﻘﺎدر خﻨفﺮ
عض ﻣﺠﻠﺲ إداره
0202/20/02
2261/20/22
بوﺎﻟ رﻳ س ﻣحﺎسﺒﺔ وا ﺘصﺎد 2299
ﻣﺴﺘشﺎر ﻣﺎﻟﻲ وﺗﺠﺎر ﻟشﺮكﺔ اﻟﻤﻘﺎﻳضﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ )0220-2222ا
ﻧﺎبب ربﻴﺲ كﻴئﺔ ﻣدﻳﺮ اﻟشﺮكﺔ االوﻟئ ﻟإلسﺘثﻤﺎر )0222 – 0229ا.

االســـــــق
اسق اﻟعض
اﻟﻤﻨصب
ﺗﺎرﻳخ اﻟعض ﻳﺔ
ﺗﺎرﻳخ اﻟﻤﻴلد
اﻟشﻬﺎدات اﻟعﻠﻤﻴﺔ وسﻨﺔ اﻟﺘخﺮ
اﻟخﺒﺮات اﻟعﻤﻠﻴﺔ

اﻟﺒﻴــــــــــــــﺎن
خﺎﻟد اﻣﻴن صﺒﺮ اﻟخ اجﺎ
عض ﻣﺠﻠﺲ ادارة
0202/20/02
2262/20/22
بوﺎﻟ رﻳﺲ كﻨدسﺔ ﻣﻴوﺎﻧﻴك عﺎ 2226
ﻣفﺘش ج دة بﺎﻟﻤحطع اﻟحﺮارﻳﺔ – اﻟعﻘﺒﺔ )2229-2226ا
ﻣﺴؤول ﺴق اﻟصﻴﺎﻧﺔ بﺎﻟشﺮكﺔ اﻟدوابﻴﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ )0222-2229ا
ﻣدﻳﺮ اﻧﺘﺎ بﻤصﻨع كﻴﺎك اﻟو ﻳت )0222-0222ا ﻣدﻳﺮ اﻧﺘﺎ شﺮكﺔ ﺗﻴﻤو )-0222
0221ا
ﻣدﻳﺮ ﻣصﻨع اﻟﻨﺎصﺮ )0222-0221ا ﻣدﻳﺮ ﻣصﻨع اﻟعﺮبﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺎك اﻟﻤعدﻧﻴﺔ )0226-0222ا
ﻣدﻳﺮ اﻟعﻤﻠﻴﺎت بﻤصﻨع راﻣﺎ ﻟصﻨﺎعﺔ اﻟﻤعدات اﻟزراعﻴﺔ )-0226ﻟﺘﺎرﻳخعا

االســـــــق
اسق اﻟعض
اﻟﻤﻨصب
ﺗﺎرﻳخ اﻟعض ﻳﺔ
ﺗﺎرﻳخ اﻟﻤﻴلد
اﻟشﻬﺎدات اﻟعﻠﻤﻴﺔ وسﻨﺔ اﻟﺘخﺮ
اﻟخﺒﺮات اﻟعﻤﻠﻴﺔ

اﻟﺒﻴــــــــــــــﺎن
عدﻧﺎن عطﺎ رضﺎ شﻤلو
عض ﻣﺠﻠﺲ ادارة
0202/20/02
2262/22/00
بوﺎﻟ رﻳﺲ ﻣحﺎسﺒﺔ/ا ﺘصﺎد ﻣن اﻟﺠﺎﻣعﺔ االردﻧﻴﺔ عﺎ 2222
ﻣد ق حﺴﺎبﺎت ﻟدى طلل اب غزاﻟﺔ خلل عﺎ .2220
عدة ﻣﻨﺎصب ﻣخﺘﻠفﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨك اﻟعﺮبﻲ ﻣﻨا عﺎ  2222وحﺘئ  0220/6/22واﻧﻬئ عﻤﻠع بﺮﺗﺒﺔ
ﻣدﻳﺮ ﻓﻲ طﺎا اﻟشﺮكﺎت/اﻟﺘﺴ ﻳق واﻟﺘﺴﻬﻴلت
حضﺮ اﻟعدﻳﺮ ﻣن اﻟدورات اﻟﺒﻨوﻴﺔ واال ﺘصﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘخصصﺔ.
عض ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻓﻲ اﻟ طﻨﻴﺔ ﻟصﻨﺎعﺔ اﻟو اب واألسلك اﻟوﻬﺮبﺎبﻴﺔ
اﻟﺒﻴـــــــــــﺎن

اﻹســـــق
اسق اﻟعض

سﻠﻴق عﺒد اﻟﺮحﻤن حﺴن حﻤدان

اﻟﻤﻨصب
ﺗﺎرﻳخ اﻟعض ﻳع
ﺗﺎرﻳخ اﻟﻤﻴلد
اﻟشﻬﺎدات اﻟعﻠﻤﻴع وسﻨﺔ اﻟﺘخﺮ

ربﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹداره السابق
 0222 / 0 / 22وحﺘئ 0202/20/02
2209
بوﺎﻟ رﻳ س كﻨدسع ﻣدﻧﻴع
ﻣدﻳﺮ عﺎ شﺮكﺔ اﻟﻤﻬﻨدس ﻟﻠﻤﻘﺎوالت .
رج أعﻤﺎل ﻳﻤﺘﻠك اﻟعدﻳد ﻣن اﻟشﺮكﺎت اﻟخﺎصع ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻘﺎوالت .
عض ﻣﺠﻠﺲ اداره ﻓﻲ عدد ﻣن اﻟشﺮكﺎت اﻟﻤﺴﺎكﻤع.

اﻟخﺒﺮات اﻟعﻤﻠﻴّع

االســـــــق
اسق اﻟعض
اﻟﻤﻨصب
ﺗﺎرﻳخ اﻟعض ﻳﺔ
ﺗﺎرﻳخ اﻟﻤﻴلد
اﻟشﻬﺎدات اﻟعﻠﻤﻴﺔ وسﻨﺔ اﻟﺘخﺮ
اﻟخﺒﺮات اﻟعﻤﻠﻴﺔ

اﻟﺒﻴــــــــــــــﺎن
ﻣحﻤد جﻤﺎل عﺒد اﻟﺮحﻤن حﻤدان
ﻣﻤثل عن/شﺮكﺔ اﻟﻤﻬﻨدس اﻟدوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤشﺎرﻳع االسوﺎﻧﻴﺔ اعﺘﺒﺎرا ﻣن  0202/6/22وحﺘئ 0202/20/02
عض ﻣﺠﻠﺲ إداره السابق
 0229/20/22وحﺘئ 0202/20/02
2292/20/01
بوﺎﻟ رﻳ س كﻨدسﺔ ﻣدﻧﻴﺔ 0222
ﻣدﻳﺮ اﻹﻧشﺎءات ﻓﻲ شﺮكﺔ اﻟﻤﻬﻨدس ﻟﻠﻤﻘﺎوالت 0220-0220وﻣن  0226حﺘئ ﺗﺎرﻳخع
ﻣدﻳﺮ ﻣ ع ﻓﻲ اﻟصﻨﺎعﺎت اﻟخشﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘوﺎﻣﻠﺔ 0226 - 0220

ب  -أسماء ورُتب اشخاص االدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:
اﻟﺒﻴــــــــــــــﺎن

االســـــــق
االسق

ﻧﺎصﺮ ﻣحﻤد عﺒداﻟﻘﺎدر خﻨفﺮ

اﻟﻤﻨصب
ﺗﺎرﻳخ اﻟﺘعﻴﻴن
ﺗﺎرﻳخ اﻟﻤﻴلد
اﻟشﻬﺎدات اﻟعﻠﻤﻴﺔ وسﻨﺔ اﻟﺘخﺮ

ﻣدﻳﺮ عﺎ
0221/2/2
2261/20/22
بوﺎﻟ رﻳ س ﻣحﺎسﺒﺔ وا ﺘصﺎد 2299/2/2

اﻟخﺒﺮات اﻟعﻤﻠﻴﺔ

-

ﻣﺴﺘشﺎر ﻣﺎﻟﻲ وﺗﺠﺎر ﻟشﺮكﺔ اﻟﻤﻘﺎﻳضﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ ﻣن عﺎ  2222وﻟﺘﺎرﻳخ 0220/20/22
ﻧﺎبب ربﻴﺲ كﻴئﺔ ﻣدﻳﺮ اﻟشﺮكﺔ االوﻟئ ﻟإلسﺘثﻤﺎر ﻣن عﺎ  0229وﻟﺘﺎرﻳخ .0222/22

اﻹســـــق
االسق
اﻟﻤﻨصب
ﺗﺎرﻳخ اﻟﺘعﻴﻴن
ﺗﺎرﻳخ اﻟﻤﻴلد

اﻟشﻬﺎدات اﻟعﻠﻤﻴع وسﻨﺔ اﻟﺘخﺮ

اﻟخﺒﺮات اﻟعﻤﻠﻴّع

اﻟﺒﻴـــــــــــﺎن
اكﺮ عﺒداﻟوﺮﻳق احﻤد عﺒداﻟﻘﺎدر
ﻧﺎبب ﻣدﻳﺮ عﺎ
0229/2/2
2269/22/29
دكﺘ راه ﻓﻲ ﺗوﻨ جﻴﺎ اﻟﻤعﻠ ﻣﺎت واالعﻤﺎل – بﺮﻳطﺎﻧﻴﺎ -ﻟﻨدن
ﻣﺎجﺴﻴﺘﺮ ﻓﻲ ادراة اﻟﻤعﻠ ﻣﺎت وﺗوﻨ ﻟ جﻴﺎ االعﻤﺎل اﻟﺠﺎﻣعﺔ االردﻧﻴﺔ 0222
بوﺎﻟ رﻳﺲ ﻓﻲ ﺗوﻨ ﻟ جﻴﺎ اﻟﻤعﻠ ﻣﺎت -اﻟﺠﺎﻣعﺔ االردﻧﻴﺔ 2222
ﻣط ر وﻣحﻠ أﻧظﻤﺔ ﻓﻲ شﺮكﺔ ارﻳﺎ ﻟﻠوﻤﺒﻴ ﺗﺮ )2220-2222ا
ﻣدﻳﺮ ﺗوﻨ ﻟ جﻴﺎ اﻟﻤعﻠ ﻣﺎت واﻟﺘط ﻳﺮ ﻓﻲ اﻟشﺮكﺔ اﻟﻤ حدة ﻟﻠﻨﻘ واﻟخدﻣﺎت اﻟﻠ جﺴﺘﻴﺔ)0229-2220ا
ﻣدﻳﺮ شؤون اﻟﻤﺴﺎكﻤﻴن ﻓﻲ اﻟشﺮكﺔ اﻟﻤ حدة ﻟﻠخدﻣﺎت اﻟﻠ جﺴﺘﻴﺔ )0229-2221ا
ﻣدﻳﺮ اﻟﻤﺮكز اﻟﺘخصصﻲ ﻟﻠدراسﺎت وﺗوﻨ ﻟ جﻴﺎ اﻟﻤعﻠ ﻣﺎت )0222-0221ا
ﻣﺴﺘشﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺎل االعﻤﺎل وﺗوﻨ ﻟ جﻴﺎ اﻟﻤعﻠ ﻣﺎت )2015-2010ا
ﻣحﺎضﺮ ﻓﻲ عدد ﻣن اﻟﺠﺎﻣعﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗوﻨ ﻟ جﻴﺎ اﻟﻤعﻠ ﻣﺎت واالعﻤﺎل
بﺎحث وﻧﺎشﺮ ﻟعدد ﻣن االرواق اﻟﺒحثﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗوﻨ ﻟ جﻴﺎ اﻟﻤعﻠ ﻣﺎت واالعﻤﺎل حﺘئ ﺗﺎرﻳخعا
ﻣدﻳﺮ دابﺮة اﻟﺘط ﻳﺮ وﺗوﻨ ﻟ جﻴﺎ اﻟﻤعﻠ ﻣﺎت ﻓﻲ شﺮكﺔ اﻟﻤﻘﺎﻳضﺔ )0222-0229ا

االســـــــق
االسق
اﻟﻤﻨصب
ﺗﺎرﻳخ اﻟﺘعﻴﻴن
ﺗﺎرﻳخ اﻟﻤﻴلد
اﻟشﻬﺎدات اﻟعﻠﻤﻴﺔ وسﻨﺔ اﻟﺘخﺮ
اﻟخﺒﺮات اﻟعﻤﻠﻴﺔ

-4

اﻟﺒﻴــــــــــــــﺎن
عدﻧﺎن عﺒد اﻟوﺮﻳق احﻤد عﺒداﻟﻘﺎدر
ربﻴﺲ ﺴق اﻟحﺴﺎبﺎت
0222/6/29
2292/2/0
بوﺎﻟ رﻳ س ﻣحﺎسﺒﺔ عﺎ 0226
 ﻣحﺎسب ﻓﻲ اﻟشﺮكﺔ اﻟﻤ حدة ﻟﻠخدﻣﺎت اﻟﻠ جﺴﺘﻴﺔ ﻣن 0226 – 0222 ﻣشﺮف حﺴﺎبﺎت ﻓﻲ اﻟشﺮكﺔ اﻟﻤ حدة ﻟﻠخدﻣﺎت اﻟﻠ جﺴﺘﻴﺔ ﻣن 0222 – 0226 -ﻣحﺎسب ربﻴﺴﻲ ﻓﻲ شﺮكﺔ اﻟﻤﻘﺎﻳضﺔ ﻟﻠﻨﻘ واالسﺘثﻤﺎر ﻣن 0222/26/22 –0222

أسماء كبار مالكي االسهم وعدد االسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة (المساهمين الذين يملكون  %5فأكثر)
اسم المساهم

الرقم

عدد االسهم كما في
2020/29/32

النسبة

عدد االسهم كما في
9292/29/32

النسبة

1

شـــركة فرســت ناشــونال بنـــك

 2416619سهم

%17.36

 2416619سهم

%17.36

2

سليم عبد الرحمن حسن حمدان

 954006سهم

%6.856

 954006سهم

%6.856

3

عادل عطا اهلل علي ابو طويله

 849089سهم

%6.102

 849089سهم

%6.102

علماً بأن رأس مال الشركة المصرح به خالل العام  2021بلغ  13,915مليون دينار/سهم والمدفوع  13,915مليون
دينار/سهم.

الوضع التنافسي للشركة
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أ -حيث اننا في شركة المقايضه للنقل واالستثمار (ناقل) نعمل بكل جهدنا نفتخر بما تم انجازه ضمن قطاع
النقل خالل هذا العام والذي يعاني فيه قطاع النقل من شدة المنافسة من الشركات االخرى وقطاع االفراد
في هذا القطاع .بحيث تعتبر انجازات الشركة جيدة جدا مقارنة مع الشركات العامله بالسوق المحلي حيث
ورغم كل التحديات الصعبه تم تحقيق ايرادات لتعكس المجهود الذي تم بذله من االداره وجميع العاملين في
الشركه لتطويرها واالرتقاء بها لتصبح شركه منافسه على كافة المستويات.
ب -التنوع والتخصص في قطاع النقل البري الذي تمتاز به شركتنا بتقديم خدمة مميزة في قطاع النقل البري.
ج -تركز النقل خالل عام  2021داخل المملكة من (نقل حاويات ،نقل مواد تموينيه ،نقل المشتقات النفطية،
نقل زيوت نباتيه  ،نقل فوسفات)  ،كما وتقوم الشركة بنقل البضائع  ,ونقل السيارات من خالل ناقالت
السيارات برا.
د -تقوم الشركة بالنقل البري للدول العربية المجاورة في حال توفره.
 -0أ -يتم التعامل مع موردين محلين متخصصن يعتمد عليهم حسب األفضلية من حيث النوعية واألسعار
وااللتزام بالمواعيد ،ويشكلون ما نسبته  % 16فما فوق من اجمالي المشتريات للشركة حسب التالي:
الرقم

2

اسم العميل

نسبةالتعامل من اجمالي المشتريات

الشركة االردنية الحديثه لخدمات الزيوت والمحروقات

%66

ب -تتعامل الشركة مع عدة عماء رئيسيين محلين يشكلون نسبة  % 16فأكثر من اجمالي المبيعات وااليرادات
نوضحهم حسب التالي:
الرقم

2
9
3

اسم العميل

نسبةالتعامل من اجمالي المبيعات أو االيرادات

وزارة الصناعة والتجارة االردنية
الشركة التجارية للمواد االساسية
شركة الحلول الدولية للمواد الغذائية

%24
%92
%25

ال يوجد اي حماية حكومية او امتيازات تتمتع بها الشركة او أي من منتجاتها بموجب القوانين واالنظمة
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او غيرها .مع العلم بأنه تم االستفادة من اوامر الدفاع ومن خالل الضمان االجتماعي ضمن برنامج استدامة
واستدامة وتعافي خالل عام .2621
 ال يوجد اي براءات اختراع او حقوق امتياز حصلت عليها الشركة.أ -صدر قرار عن وزارة النقل/هيئة تنظيم النقل البري بتاريخ  9222/8/25يعمل على تحديد انماط النقل
-8
البري لجميع العاملين في النقل البري مما يحدد عمل الرأس القاطر وارتباطه بمقطورة من نوع نقل معين مما يقلل
من فعالية االستفادة من تنوع انماط النقل الموجودة في الشركة والذي له تأثير مادي على انخفاض ايرادات النقل
وهذا القرار أدى الى عدم حاجة الشركة الى عدد كبير من المقطورات التي تمتلكها الشركة لعدم االستفادة منها
نتيجة هذا القرار.
ب -ال تنطبق معايير الجودة الدولية على الشركة.

 -,أ -الهيكل التنظيمي للشركة

ب  -عدد موظفي الشركة وفئات مؤهالتهم
المؤهل العملي
دكـتـــوراه
ماجـستيــر
دبلوم عالي
بكالوريوس
دبلوم
ثانوية عامة وأقل
إجمالي عدد الموظفين

عدد موظفي الشركة األم
1
ـــــــــــ
ـــــــــــ
2
93
137
170

جـ  -برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة
الرقــم
2
9

اســم الـدورة
دورة استخدام الجداول الحسابيّه Excel
دورة المحاسبة على الكمبيوتر

عدد الموظفين
2
2

حيث تم اعطاء الدورات اعاله في مقر الشركة.

 - 16ال يوجد مخاطر من الممكن ان تتعرض الشركة لها خالل السنة المالية الالحقة ولها تأثير مادي عليها،
والجدير بالمالحظة ان اسطول الشركة من الشاحنات القـاطــرات والمقطورات مغطاة ببوالص تأمين ضد الغير.

االنجازات التي حققتها الشركة خالل السنة المالية 2021

11

أ-

من حيث االيرادات :
حققت الشركة اجمالي ايرادات بلغت  3564862دينار خالل عام .2021

ب -من حيث تطوير اسطول النقل:

قامت الشركة بتفعيل عدد من الرؤوس القاطرة وذلك بتركيب ماتورات وإجراء الصيانة الالزمة لهذه
الشاحنات .كما وتقوم الشركة بإجراء كافة اعمال الصيانة الدورية السطولها من خالل مشاغل الشركة
وذلك للحفاظ على استدامة واستمرارية عمل الشركة.
قامت الشركة بتحديث عدد من المقطورات بزيادة عدد المحاور وذلك لزيادة الحمولة المحورية والتي تزيد
اجور النقل للرحلة.
ج -من حيث التطور التقني والفني:

تقوم الشركة (ناقل) بمتابعة أخر التطورات في مجال وسائل النقل البري والتقنيات المستخدمة بهدف تطوير
النقل البري ان امكن ،هذا باالضافة لسعيها لتطوير أنظمة الشركة المختلفة وتوفير التدريب لتأهيل خبرات
وكفاءات من أجل تسهيل ومواكبة متطلبات واحتياجات عمالء الشركة لتقديم أفضل الخدمات في مجال النقل
البري.
د -مرّت على الشركة خالل السنة المالية  2621األزمة االقتصادية العامة المتعلقة بجائحة كورونا وتأثيرها
على الوضع اإلقتصادي في االردني وعلى شركات النقل خصوصا.
 12يوجد اثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية  2021وال تدخل ضمن نشاط
الشركة الرئيسي.
أ -ﺎﻣت ﻧﺎ بﺘﺴدﻳد ﺮع اﻟﺒﻨك اﻟﺘﺠﺎر و ﻴﻤﺘع )021612ا دﻳﻨﺎر ﻓﻲ خلل عﺎ  0202واﻟا
بدوره سﻴعﻤ عﻠئ ﺗخف

ﻣصﺎرﻳش اﻟﺘﻤ ﻳ واﻟف ابد اﻟﺒﻨوﻴﺔ خلل عﺎ .0200

ب -تستمرالشركة في متابعة قضية تحصيل الشيكات المرفوعة على شركة المدار للتجارة بقيمة
()2968692دينار والتي تخص عملية بيع الشاحنات في دولة الكويت (علما بانه تم اخذ
مخصص لجميع الشيكات سابقا) علما بأن القضية ال تزال منظورة في محاكم دولة الكويت.
ج -قامت الشركة وحسب قرار مجلس االدارة برفع قضية لتنفيذ سند الرهن على أرض الحالبات وذلك
لتحصيل كامل قيمة الذمة البالغة ()982548دينار المترتبة على السيد معروف عثمان ابوسمرة.
د -قامت الشركة وحسب قرار مجلس االدارة برفع قضية على مؤسسة الديرة التجارية (شركة فضل
بلبل وشركاه) لتحصيل قيمة الذمة البالغة ( )936595دينار المترتبة عليهم.
ه -قامت الشركة وحسب قرار مجلس االدارة بتوجيه انذار عدلي لشركة نقليات عوده النبر واوالده
وذلك لعدم التزامهم بسداد الذمة والشيكات المستحقة عليهم حسب تاريخ إستحقاقها.
و -قامت الشركة بتسجيل القضية التنفيذية على المحكوم عليها سابقا شركة الفاعوري التجارية بقيمة
()226222.542ديناروالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية.

 - 13السلسلة الزمنية لألرباح او الخسائر المحققة واالرباح الموزعة وصـافـي حـقـوق المساهمين واسعار
االوراق المالية المصدرة من قبل الشركة وذلك لمـدة خمس سنوات.
البيــان

عام
2017

عام
2018

عام
2019

عام
2020

عام
2021

االرباح و(الخسائر) المحققة بالدينار

()22,,52

()272,017

()2570346

()7,,36

()770722

------

---------

---------

---------

---------

14701164

12631427

,455147

9375217

25,242,

6.37

6.22

6.26

6.22

6.23

األرباح الموزعة
صافي حقوق المساهمين
سعر الورقة المالية

14

 تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية:البيان

مقدار التغيير

نسبة التغيير

2021

2020

0.04%

1311

3555021

الموجودات الثابتة

-26.41%

-1510184

7227778

مجمع االستهالكات

4.51%

520087

22202222

11542026

استثمارات

0.00%

0

0

0

-16.27%

-1508873

10782799

9273926

حقوق المساهمين

-9.03%

-776788

9375217

8598429

القيمة الدفترية للسهم

-9.68%

الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

3556332
5717594

0.62

-0.06

0.68

عائد السهم الواحد

89.29%

-0.05

-0.006

-0.056

اجمالي االيرادات

-4.36%

-155536

3720396

3564860

تكلفة االيرادات

-10.00%

-293453

3229119

المصاريف االداريه والعمومية

-26.04%

-78060

377840

2935666
299780

 - 15التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة لعام  2022استناداً الى خطة العمل التي اقرها مجلس
االدارة فإن الشركة تتطلع لتحقيـق اهــدافها وضمن المحاور اآلتية:
أ -ا لبحث عن فرص وأنماط نقل جديدة تتناسب مع المرحلة القادمة والتطلعات المستقبلية في مجال النقل البري في داخل وخارج
البالد إلستقطاب عطاءات نقل جديدة ألنماط نقل بري متخصص.
ب -الخطه المستقبلية للشركة لعام 2022
 تطوير االسطول العامل في الشركة من خالل بيع جزء من االسطول القديم واستبداله بإسطول بموديالت حديثه ليتناسب معشروط عطاءات النقل المتخصص الجديدة.
 االستمرار بتحديث اسطول القاطرات والمقطورات وتفعيلها ضمن انماط النقل المختلفة. االستمرار في العمل على تخفيض المصاريف والتكلفةة التشةغيلية بمةا يةنعكس إيجابيةا علةى ربحيةة الشةركة باالضةافة لتخفةيضمصاريف التمويل والفوائد البنكية.
 وضع الخطط لزيادة اإليرادات ومنح الشركة المرونه الكافيّه للتعامل مع تقلبات السوق فقد قامت الشركة بوضع الخططالمناسبة للدخول في العطاءات والمناقصات الحكوميّه وعطاءات النقل المتخصصة طويلة االجل.
 التركيز على تحصيل الذمم المدينة بكل الوسائل القانونية مع الحفاظ على عمالء الشركة. العمل على تطبيق القوانين واالنظمة وبما يتناسب مع متطلبات تعليمات الحوكمة والقوانين الصادرة.ج -توقعات مجلس االدارة لنتائج أعمال الشركة
يتطلةةع مجلةةس االدارة فةةي الشةةركة خةةالل عةةام  9299للوصةةول الةةى تحقيةةق أربةةاح وذلةةك بزيةةادة فةةرص للنقةةل البةةري المتخصةةص
والمحافظة على عطاءات النقل القائمة والعمل على الدخول في عطاءات نقل جديدة مع استمرارية العمل على تخفيض المصاريف.
وكذلك يسعى مجلس االدارة الى م تابعة تحصيل الذمم المدينة ومتابعة القضايا القائمة لصةالح الشةركة ممةا يحسةن الوضةع العةام فةي
الشركة والوصول بها لتحقيق االرباح ان شاء اهلل .كما ان الشةركة تمتلةك الخبةرة والسةمعة الطيبةة فةي مجةال النقةل البةري ،األمةر
الةةذي يسةةاعدها علةةى تحقيةةق النجةةاح والمحافظةةه علةةى مكانتهةةا فةةي طليعةةة شةةركات النقةةل لتحقيةةق الةةربح للمسةةاهمين وتلبيةةة متطلبةةات
العمالء.

 -10مدقـقــو حسـابـات الشـركــة هـم الســادة /الدار العربية لتدقيق الحسابات  ،وقد كانت اتعابهم السنوية لعـــام
 )2256( 2621دينار شاملة لضريبة المبيعات.
 26أ) عدد االوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل أعضاء مجلس االدارة-:
الرقم

المنصب

اسم العضو
ثائر صمصام فهمي النمر

2

ﻣن ﺗﺎرﻳخ 0202/0/02
قاسم صالح علي النعواشي

9

رئيس مجلس االدارة

96323

96323
22222

ﻣن ﺗﺎرﻳخ 0202/0/02

عضو مجلس إدارة

ﻣن ﺗﺎرﻳخ 0202/0/02

عضو مجلس إدارة

أردنية

22222

عضو مجلس إدارة

أردنية

2

99222

رئيس مجلس االدارة
السابق
عضو مجلس سابق

أردنية

254226

223526

ﻣن ﺗﺎرﻳخ 0202/0/02
سﻠﻴق عﺒد اﻟﺮحﻤن حﺴن حﻤدان
ﻣن ﺗﺎرﻳخ  0222/0/22وحﺘئ ﺗﺎرﻳخ 0202/20/02
شركة المهندس الدولية للمشاريع االسكانية
ﻣن ﺗﺎرﻳخ  0229/20/22وحﺘئ ﺗﺎرﻳخ 0202/20/02
(يمثلها /محمد جمال عبد الرحمن حمدان)

أردنية

2

96222

اردنية

عدنان عطا رضا شمالوي

5

أردنية

22253

22253

ﻣن ﺗﺎرﻳخ 0202/0/02

خالد امين صبري الخواجا

4

الجنسية

نائب رئيس مجلس
االدارة

ناصر محمد عبدالقادر خنفر

3

عدد االسهم المملوكة
2621/12/31
2626/12/31

أردنية
اردنية

22222
-----

22222
-----

ب-عدد االوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل االدارة العليا.
االسم

الرقم

المنصب

الجنسية

مدير عام

أردنية

2

ناصر محمد عبدالقادر خنفر

9

اكرم عبدالكريم احمد عبدالقادر

قسم المساهمين
امين سر مجلس االدارة

3

عدنان عبد الكريم احمد عبد القادر

رئيس حسابات

نائب المدير العام/

رئيس

عدد االسهم المملوكة
9292/29/32
9292/29/32

أردنية
اردنية

96323

96323

22652

22652

---

---

ج  -عدد االوراق المالية المملوكة ألقارب أعضاء مجلس االدارة و أقارب أشخاص االدارة العليا التنفيذية (الزوجة
واألوالد القصر فقط)
االســـم

الرقم
9

نوره قاسم صالح النعواشي

3

هبة محمد خليل المجالي

الصلـة

الجنسية

عدد االسهم المملوكة
2621/12/31
2626/12/31

ابنة نائب رئيس مجلس االدارة

اردنية

2

2252

زوجة المدير العام

أردنية

3468

3468

دـ -ال يوجد أي شركات مسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس االدارة.
هـ -ال يوجد أي شركات مسيطر عليها من قبل اقارب اعضاء مجلس االدارة.
و -ال يود أي شركات مسيطر عليها من قبل أشخاص االدارة العليا ذوي السلطه التنفيذية.
ز -ال يود أي شركات مسيطر عليها من قبل إقارب أشخاص االدارة العليا ذوي السلطه التنفيذية.
 12أ) المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس االدارة:
المنصب

الرواتب
السنوية

بدل تنقالت وجلسات
اللجان لمجلس االدارة

المكافآت
السنوية

نفقات السفر
السنوية

اجمالي المزايا
السنوية

1

ثائر صمصام فهمي النمر

رئيس مجلس االدارة

ـــــــ

9842

ـــــــ

ـــــــ

9482

2

قاسم صالح علي النعواشي

نائب الرئيس

ـــــــ

2282

ـــــــ

ـــــــ

2282

3

ناصر محمد عبدالقادر خنفر

عضو مجلس

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

4

خالد امين صبري الخواجا

عضو مجلس

ـــــــ

9262

ـــــــ

522

3462

5

عدنان عطا رضا شمالوي

عضو مجلس

ـــــــ

9282

ـــــــ

ـــــــ

9282

سﻠﻴق عﺒد اﻟﺮحﻤن حﺴن حﻤدان

رئيس مجلس االدارة السابق

ـــــــ

482

ـــــــ

ـــــــ

482

عضو مجلس سابق

ـــــــ

482

ـــــــ

ـــــــ

482

الرقم

االســـم

محمد جمال عبدالرحمن حمدان

يمثل شركة المهندس الدولية للمشاريع االسكانية

ب -لم يحصل أي من أعضاء مجلس االدارة على أية مزايا عينية.

ج -المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص االدارة العليا التنفيذية:
المنصب

الرواتب
السنوية

بدل
السكن
السنوي

بدل
التنقالت
السنوية

المكافآت
السنوية

نفقات السفر
السنوية

مزايا
أخرى

اجمالي
المزايا
السنوية

2

ناصر محمد عبدالقادر خنفر

مدير عام

68222

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

سيارة

68222

9

اكرم عبدالكريم احمد عبدالقادر

نائب المدير العام

94892

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

سيارة

3

عدنان عبدالكريم لحمد عبدالقادر

رئيس الحسابات

22664

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

االســـم

الرقم

94892
22664

 -19التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية :2626
الرقم
2

اســم الجهة المتبرع لهـــا
تبرعات السر محتاجه منطقة الجيزه
إجـمـالــي الـمـبـالــــغ المـدفـوعـــــة

المبلغ/بالدينار
295
295

 -20ال يوجد أ ية عقود او مشاريع او ارتباطات عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة او الشقيقة او الحليفة
او رئيس مجلس االدارة او المدير العام او اي موظف في الشركة او اقربائهم خالل عام .2621
"ال ينطبق هذا البند على الشركة"
 –21أ) ال يوجد مساهمة للشركة في حماية البيئة.
ب) مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي حيث حرصت الشركه على ترجمة رؤى حضرة صاحب
الجالله الهاشميه الملك عبداهلل الثاني بن الحسين الى واقع ملموس وذلك عن طريق دعم المجتمع المحلي
والعمل على تلبية احتياجاته بالشكل الذي يرتقي بالمستوى المعيشي المحلي وانطالقا من هذه الرؤيه قدمت
الشركه بعض المساهمات من تبرعات للعائالت المستورة في المنطقة باالضافة الى تشغيل عدد من ابناء المنطقة
وحسب احتياجات الشركة.

