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 شركة المقايضة للنقل واالستثمار

 المساهمة العامة
 

 

 االدارةكلمة رئيس مجلس  . أ
 

 لّسادة أعضاء الهيئه العامه المحترمين .ا
 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 

اجمة  ترحيةب وان   بالهيئةة العامةة   ان ارحب يسرني بالنيابة عن اعضاء مجلس االدارة والعاملين في الشركة 

كةةق أالتقريةةر السةةن   متضةةمنا   ونالعشةةروثةةامن الالعةةاد  إجتمةةاا الهيئةةع العامةةع  اعةةرع علةةئ كيئةةتوق المةة  رة فةةي   

 . المستقبليةوتطلعاتها خطط الشركة ستعرع لحضراتوق ن اأو دعموق المستمربجه دكق واالنجازات التي تحققت 

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

نق  البر  والتةي تتةيل للشةركة ان تنةافس  ةي  طةاا النقة  البةر  وضةمن عطةاءات           تميزكا بتقديق انماط متن عة من ال

متن عة والوبيره الاالسط ل الوبير من الشاحنات والمجم عة ونماط النق  أن تعدد أحيث وكما تعلم ن  .النق  المختلفة

الو ادر المتخصصة اتية من  ب  االنظمة االدارية والمالية والمعل مق يتطبخلل يتق إدارتع ومتابعتع من األنشطع من 

ومةن الجةةدير بالةةاكر ان (نا ة ا اسةةتطاعت تخفةةي  المصةاريش االداريةةة بشةةو  ملحة   خةةلل عةةا       .فةي كةةاا المجةةال 

كافة  تسديدكما وان نا    امت ان شاء اهلل.  0200بشو  واضل علئ مصاريش وايرادات عا  سيظهر والا   0202

والةا  بةدوره سةيخف  مصةاريش التم ية  والف ابةد البنويةة         0202اواخةر عةا    فةي  القروع الممن حة للشركة سابقا 

من خلل الدخ ل في عطةاءات  ت سع وال التط يرإلئ  0200خلل عا  تسعئ شركة (نا  ا كما و . 0200خلل عا  

تقةديق  فةي  مةع االسةتمرار    محلّيةا   وإ ليمّيةا   المتاحةة  المسةت يات  كافةة  وعلةئ  نق  جديدة متخصصة تخةد  عةدة  طاعةات    

وعليع تق   (نا  ا بإعداد الخطط االستراتيجية التي تمث  رؤية مجلس االدارة فض  الخدمات لعملبها وكسب ثقتهق. أ

حيث تق اعداد دراسات وخطط مستقبلة لتنفياكا وزيادة االيرادات وتخفي  المصاريش للتط ير والتحسين المستقبلية 

وخص صةةا النقةة    كالتنفيةةاوتعمةة  نا ةة  علةةئ متابعةةة عطةةاءات النقةة  الخةةارجي والمنافسةةة    كمةةا  . 0200خةةلل عةةا  

 .الشقيقالخارجي للعراق 

فةي (نا ة ا   ما زلنا وتأثير جابحة ك رونا علئ اال تصاد علئ مست ى العالق ضمن كاه الظروف اال تصادية الصعبة و

أنشةةطتنا داخةة  المملوةةع مةةن يةةد تزفةةرج جديةةده إليجةةاد األفضةة  مصةةممين علةةئ المنافسةةة والبقةةاء والبحةةث الةةدابق عةةن 

مسةةيرتها  انا ةة (اهلل عةةز وجةة  ان ت اصةة   متطلعةةين الةةئ انفةةرا   ريةةب فةةي مجةةال النقةة  البةةر  ونةةدع     وخارجهةةا  

 مساكمع في إزدكار إ تصادنا ال طني وتعزيز التنمّية ألبنابنا ومجتمعنا. لل

الدارة تهق ومؤازرهق المستمر لدعمالورا  االمتنان للسادة المساكمين وفي الختا  يسرني ان اتقد  ببالغ الشور وعظيق 

تعزيةز إ تصةادنا   فةي كةاا القطةاا ل   ذات ج ده عالّيع منافسة وتقديق خدمات وخططها المستقبلية لاكدفها  قتحقيلالشركة 

والتحةديث حفظةةع اهلل  الة طني فةي  ة   يةةادة صةاحب الجللةة الملةك عبةةد اهلل الثةاني ابةن الحسةين راعةةي مسةيرة البنةاء            

 ورعاه.

 ربيس مجلس االدارة                         

 ثائرصمصام فهمي النمر                                                                                    
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 تعليمات االفصاح

 دارةإلتقرير مجلس ا – ب
 

 أنشطة الشركة الرئيسية  -أ -1

 
وتنفيذًا لتعليمات افصاح الشركات  1997( لسنة 22( من قانون الشركات رقم )171عماَل بأحكام المادة )     

ستثمار دارة شركة المقايضة للنقل واإلإمجلس يقدم  2004المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 

عمال الشركة ونشاطاتها وانجازاتها خالل السنة المالية أمتضمنًا خالصة  العشرونوالثامن  المساهمة العامة تقريره

ووضعها المالي التي تظهرها البيانات المالية والحسابات الختامية المتمثلة في الميزانية  31/12/2021المنتهية كما في 

، وفيما يلي عرض موجز لنشاطات الشركة خالل العام اهمين وبيان التدفقات النقديهالعامة وبيان الدخل وبيان حقوق المس

2021. 

مساهمة عامة من غاياتها االستثمار في كافة القطاعات المالية تأسست شركة المقايضة للنقل واالستثمار كشركة 

والصناعية والتجارية والزراعية والعقارية والسياحية والخدمات، وقد تركز النشاط الرئيسي للشركة في تقديم كافة 

ويات ونقل ( مقطورة، منها نقل بضائع عامة ونقل الحا352( رأس قاطر )191خدمات النقل حيث تمتلك الشركة حاليا )

ونقل الغاز  اسطة الناقالتبوونقل الزيوت النباتية بواسطة الصهاريج ونقل النفط ونقل السيارات  ونقل المواشي المثقالت

 .المشتقات النفطيةونقل  المسال

    

 -أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها: -ب

تقع مكاتب الشركة )االدارة الرئيسية( وكراج الصيانة ومبيت الشاحنات في منطقة الجيزة على طريق العقبة الرئيسي على 

كيلومتر من جسر مطار الملكة علياء الدولي باالضافة الى موقع صيانة في منطقة الراشدية/العقبة وقد بلغ عدد  4بعد 

 موظف.( 170)موظفي الشركة 

 وع داخلية او خارجية للشركة.وال يوجد اية فر -

              

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

 بالصافي .

 

 الشركات التابعة للشركة -أ -2
 

 وهي شركة غير عاملة. شركة بالد الشام للنقل البري والخدمات اللوجستيه 
 

 شركة نقل وخدمات لوجستية طبيعة عملها  -ب
  النقل البري داخل سوريا -ج

 
 
 
 
 
 
 



 
 أسماء أعضاء مجلس االدارة ونبذه تعريفية عنهم - أ     -3

 

 البيـــــــــــان اإلســـــق

 ثابر صمصا  فهمي النمر   اسق العض 

 االدارةمجلس ربيس  المنصب

 02/20/0202 تاريخ العض يع

  2292/  6/  2 الميلدتاريخ 

 الشهادات العلميع وسنة التخر 
  0222بوال ري س كندسع صناعيع عا  

 0222بوال ري س ادارة مشاريع عا  

 الخبرات العملّيع

 . 0226ولغاية  0220مسؤول مشتريات في شركة إكسبرس لإلتصاالت  من عا  

 . 0222ولغاية  0222القابضع من عا    VTELمدير مشاريع في شركة 

 .وحتئ تاريخع 0222لزراعيع من عا  نابب مدير عا  شركة راما لصناعة المعدات ا
 

 

 البيـــــــــــان اإلســـــق

  اسق صالل علي النع اشي  اسق العض 

 دارهاإلمجلس نابب ربيس  المنصب

 02/20/0202 تاريخ العض يع

     2/2/2262 تاريخ الميلد

 الشهادات العلميع وسنة التخر 

 0220ألمانيا   –دكت راة في التربية البيئية من جامعة كامب رغ 

 2222دبل   عالي من جامعة ب سطن/أمريوا 

 2222ماجستير تربية من جامعة اليرم ك  

  2292بوال ري س كيمياء من جامعة اليرم ك  

 الخبرات العملّيع

 سابقا إدارة ألربع شركات مساكمة عامةربيس مجلس شغ  منصب 

 – 0226العمةة  مةةع المنظمةةات الدوليةةة  مثةة  مةةدير بةةرامن التعلةةيق فةةي منظمةةة الي نسةةو  (          

 ا.0222 – 0222ا؛ المستشار اإل ليمي لهيئة اإلغاثة الدولية (0222

 ا.0226 – 0222عم  أستاذ جامعي في جامعة البلقاء التطبيقية  السلط األردن (

 لعدة كتب و ا  بنشر عدة اوراق بحثية في مجلت عالمية محومة. باحث ومؤلش

 لغات (العربية واإلنجليزية واأللمانيةا. 2إتقان 

 .حص  علئ عدة ج ابز وشهادات تقدير وكتب شور مختلفة

 حتئ تاريخع األردن-عمان  SRDمدير البرامن في مركز اإلستدامة للبحث والتط ير  -

 األوروبي في دراسات ح ل تط ير التعليق في شمال أفريقيا.مستشار لدى االتحاد  -

 في األردن والعراق. WUSCمستشار لدى الهيئة الخدمة الجامعية الوندية  -

  شركة ام ال انفيست  عض  مجلس ادارة في  -
 

 

 البيـــــــــــان اإلســـــق

 ناصر محمد عبدالقادر خنفر اسق العض 

 عض  مجلس إداره المنصب

 02/20/0202 تاريخ العض يع

 22/20/2261 تاريخ الميلد

 2299بوال ري س محاسبة وا تصاد  الشهادات العلميع وسنة التخر 

 الخبرات العملّيع
 ا0220-2222مستشار مالي وتجار  لشركة المقايضة الدولية (

 ا.0222 – 0229نابب ربيس كيئة مدير  الشركة االولئ لإلستثمار (
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 البيــــــــــــــان االســـــــق

 خالد امين صبر  الخ اجا  اسق العض 

 عض  مجلس ادارة  المنصب

 02/20/0202 تاريخ العض ية

 22/20/2262 تاريخ الميلد

 2226بوال ريس كندسة ميوانيك  عا   الشهادات العلمية وسنة التخر 

 الخبرات العملية

 

 ا2229-2226العقبة ( –الحرارية مفتش ج دة بالمحطع 

 ا0222-2229مسؤول  سق الصيانة بالشركة الدوابية الدولية (

-0222مدير انتا  شركة تيمو  (  ا0222-0222مدير انتا  بمصنع كياك  الو يت (

   ا0221

  ا0226-0222مدير مصنع العربية للهياك  المعدنية (  ا0222-0221مدير مصنع الناصر (

 لتاريخعا-0226بمصنع راما لصناعة المعدات الزراعية (مدير العمليات 
 

 

 

 البيــــــــــــــان االســـــــق

 طا رضا شملو ععدنان  اسق العض 

 عض  مجلس ادارة  المنصب

 02/20/0202 تاريخ العض ية

 00/22/2262 تاريخ الميلد

 2222الجامعة االردنية عا  محاسبة/ا تصاد من بوال ريس  الشهادات العلمية وسنة التخر 

 الخبرات العملية

 

 .2220مد ق حسابات لدى طلل اب غزالة خلل عا  

وانهئ عملع برتبة  22/6/0220وحتئ  2222عدة مناصب مختلفة في البنك العربي منا عا  

 مدير في  طاا الشركات/التس يق والتسهيلت 

 المتخصصة.حضر العدير من الدورات البنوية واال تصادية 

 ل طنية لصناعة الو اب  واألسلك الوهربابية عض  مجلس ادارة في ا
 

 

 البيـــــــــــان اإلســـــق

 سليق عبد الرحمن حسن حمدان  اسق العض 

 السابق ربيس مجلس اإلداره المنصب

 02/20/0202وحتئ   0222/  0/  22 تاريخ العض يع

 2209 تاريخ الميلد

 بوال ري س كندسع مدنيع العلميع وسنة التخر الشهادات 

 الخبرات العملّيع

 مدير عا  شركة المهندس للمقاوالت .

 لك العديد من الشركات الخاصع في مجال المقاوالت .تعمال يمأرج  

 عض  مجلس اداره في عدد من الشركات المساكمع.
 

 

 البيــــــــــــــان االســـــــق

 جمال عبد الرحمن حمدانمحمد    اسق العض 

 02/20/0202وحتئ  22/6/0202اعتبارا من ولية للمشاريع االسوانية ممثل  عن/شركة المهندس الد

 ابقالس عض  مجلس إداره المنصب

 02/20/0202وحتئ  22/20/0229 تاريخ العض ية

 01/20/2292 تاريخ الميلد

 0222كندسة مدنية بوال ري س  الشهادات العلمية وسنة التخر 

 الخبرات العملية

 

 حتئ تاريخع  0226ومن 0220-0220في شركة المهندس للمقاوالت  اإلنشاءاتمدير 

  0226 - 0220 الصناعات الخشبية المتواملةفي  م  عمدير 
 

     

 

 

 

 

 

 



 
 ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم: وُرتب اشخاص االدارة العلياأسماء  -ب   

 البيــــــــــــــان االســـــــق

 ناصر محمد عبدالقادر خنفر االسق

 مدير عا  المنصب

 2/2/0221 تاريخ التعيين

 22/20/2261 تاريخ الميلد

 2/2/2299بوال ري س محاسبة وا تصاد  الشهادات العلمية وسنة التخر 

 الخبرات العملية

 

 22/20/0220ولتاريخ  2222مستشار مالي وتجار  لشركة المقايضة الدولية من عا   -

 .22/0222ولتاريخ  0229نابب ربيس كيئة مدير  الشركة االولئ لإلستثمار من عا   -
 

 

 البيـــــــــــان اإلســـــق

 اكر  عبدالوريق احمد عبدالقادر االسق

 نابب مدير عا   المنصب

  2/2/0229 التعيينتاريخ 

 29/22/2269 تاريخ الميلد

 وسنة التخر الشهادات العلميع 

 لندن   -بريطانيا –دكت راه في تون جيا المعل مات واالعمال 

 0222ماجسيتر في ادراة المعل مات وتون ل جيا االعمال الجامعة االردنية  

 2222الجامعة االردنية  -بوال ريس في تون ل جيا المعل مات 

 الخبرات العملّيع

 ا2220-2222(ومحل  أنظمة في شركة اريا للومبي تر مط ر 

 ا0229-2220(والخدمات الل جستية شركة الم حدة للنق المدير تون ل جيا المعل مات والتط ير في 

 ا0229-2221(للخدمات الل جستية المساكمين في الشركة الم حدة  شؤونمدير 

 ا0222-0221مدير المركز التخصصي للدراسات وتون ل جيا المعل مات (

 ا2015-2010وتون ل جيا المعل مات (مستشار في مجال االعمال 

 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

 ا0222-0229مدير دابرة التط ير وتون ل جيا المعل مات في شركة المقايضة (

 

 

 البيــــــــــــــان االســـــــق

 احمد عبدالقادر عدنان عبد الوريق  االسق

 ربيس  سق الحسابات المنصب

 29/6/0222 تاريخ التعيين

 0/2/2292 تاريخ الميلد

 0226بوال ري س محاسبة عا   الشهادات العلمية وسنة التخر 

 الخبرات العملية

 

 0226 – 0222الل جستية من محاسب في الشركة الم حدة للخدمات  -

 0222 – 0226مشرف حسابات في الشركة الم حدة للخدمات الل جستية من  -

  22/26/0222 –0222محاسب ربيسي في شركة المقايضة للنق  واالستثمار من  -

 

 % فأكثر(5يملكون أسماء كبار مالكي االسهم وعدد االسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة )المساهمين الذين  -4

 اسم المساهم الرقم
عدد االسهم كما في 

32/29/2020 
 النسبة

عدد االسهم كما في 

32/29/9292 
 النسبة

 17.36% سهم 2416619 17.36% سهم 2416619 شـــركة فرســت ناشــونال بنـــك 1

 6.856% سهم  954006 6.856% سهم  954006 سليم عبد الرحمن حسن حمدان 2

 6.102% سهم  849089 6.102% سهم  849089 عطا اهلل علي ابو طويلهعادل  3
 

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

 .دينار/سهم

 

 

 

 



 
 

 الوضع التنافسي للشركة -5
 

ضمن قطاع نفتخر بما تم انجازه نعمل بكل جهدنا حيث اننا في شركة المقايضه للنقل واالستثمار )ناقل(  -أ 

وقطاع االفراد شدة المنافسة من الشركات االخرى النقل خالل هذا العام والذي يعاني فيه قطاع النقل من 

مقارنة مع الشركات العامله بالسوق المحلي حيث تعتبر انجازات الشركة جيدة جدا حيث في هذا القطاع. ب

لتعكس المجهود الذي تم بذله من االداره وجميع العاملين في  ايراداته تم تحقيق كل التحديات الصعبورغم 

 .الشركه لتطويرها واالرتقاء بها لتصبح شركه منافسه على كافة المستويات
 

 .البري في قطاع النقل خدمة مميزةبتقديم تمتاز به شركتنا  ذيالفي قطاع النقل البري والتخصص  تنوع ال -ب 

، ، نقل المشتقات النفطيةنقل مواد تموينيه، نقل حاويات)من داخل المملكة  2021تركز النقل خالل عام  -ج 

ناقالت من خالل السيارات نقل و, تقوم الشركة بنقل البضائع وكما ،  (نقل زيوت نباتيه ، نقل فوسفات

 .ابرالسيارات 

 تقوم الشركة بالنقل البري للدول العربية المجاورة في حال توفره.  -د 

واألسعار  يتم التعامل مع موردين محلين متخصصن يعتمد عليهم حسب األفضلية من حيث النوعية -أ -0
 % فما فوق من اجمالي المشتريات للشركة حسب التالي: 16وااللتزام بالمواعيد، ويشكلون ما نسبته 

 المشترياتنسبةالتعامل من اجمالي  العميلاسم  الرقم

 %66 الشركة االردنية الحديثه لخدمات الزيوت والمحروقات 2
 

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

 المبيعات أو االيراداتنسبةالتعامل من اجمالي  اسم العميل الرقم

 %24 وزارة الصناعة والتجارة االردنية 2

 %92 الشركة التجارية للمواد االساسية   9

 %25 شركة الحلول الدولية للمواد الغذائية 3

 
القوانين واالنظمة  من منتجاتها بموجبال يوجد اي حماية حكومية او امتيازات تتمتع بها الشركة او أي  -7

مع العلم بأنه تم االستفادة من اوامر الدفاع ومن خالل الضمان االجتماعي ضمن برنامج استدامة  او غيرها.
 .2621واستدامة وتعافي خالل عام 

 

 ال يوجد اي براءات اختراع او حقوق امتياز حصلت عليها الشركة.  - 

يعمل على تحديد انماط النقل  25/8/9222بتاريخ صدر قرار عن وزارة النقل/هيئة تنظيم النقل البري  -أ -8

البري لجميع العاملين في النقل البري مما يحدد عمل الرأس القاطر وارتباطه بمقطورة من نوع نقل معين مما يقلل 

انخفاض ايرادات النقل مادي على  والذي له تأثيرمن فعالية االستفادة من تنوع انماط النقل الموجودة في الشركة 

عدم حاجة الشركة الى عدد كبير من المقطورات التي تمتلكها الشركة لعدم االستفادة منها وهذا القرار أدى الى 

 .نتيجة هذا القرار
 

 ال تنطبق معايير الجودة الدولية على الشركة. -ب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 الهيكل التنظيمي للشركة -أ -,

 

 الشركة وفئات مؤهالتهم عدد موظفي   -ب  
 الشركة األمعدد موظفي  المؤهل العملي

 1 دكـتـــوراه

 ـــــــــــ ماجـستيــر

 ـــــــــــ دبلوم عالي

 2 بكالوريوس

 93 دبلوم

 137 ثانوية عامة وأقل

 170 إجمالي عدد الموظفين
 

 

 برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة   -جـ  
 عدد الموظفين اســم الـدورة الرقــم

 Excel 2دورة استخدام الجداول الحسابّيه   2

 2 دورة المحاسبة على الكمبيوتر 9

 في مقر الشركة. الدورات اعاله  حيث تم اعطاء

عليها،  تأثير مادي ال يوجد مخاطر من الممكن ان تتعرض الشركة لها خالل السنة المالية الالحقة ولها - 16

 .ضد الغير الشاحنات القـاطــرات والمقطورات مغطاة ببوالص تأمينوالجدير بالمالحظة ان اسطول الشركة من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 2021االنجازات التي حققتها الشركة خالل السنة المالية  11

 

 من حيث االيرادات : -أ 

 .2021خالل عام  دينار 3564862بلغت ايرادات اجمالي  حققت الشركة    

 من حيث تطوير اسطول النقل: -ب 

بتفعيل عدد من الرؤوس القاطرة وذلك بتركيب ماتورات وإجراء الصيانة الالزمة لهذه قامت الشركة 

من خالل مشاغل الشركة الصيانة الدورية السطولها كافة اعمال الشركة بإجراء كما وتقوم  .الشاحنات

 .استمرارية عمل الشركةحفاظ على استدامة وللوذلك 

بزيادة عدد المحاور وذلك لزيادة الحمولة المحورية والتي تزيد قامت الشركة بتحديث عدد من المقطورات 

 اجور النقل للرحلة.

 من حيث التطور التقني والفني:  -ج 

والتقنيات المستخدمة بهدف تطوير  البريخر التطورات في مجال وسائل النقل أمتابعة الشركة )ناقل( بتقوم 

تأهيل خبرات لالتدريب  وتوفيرالمختلفة  ة الشركةنظمألتطوير ، هذا باالضافة لسعيها النقل البري ان امكن

ء الشركة لتقديم أفضل الخدمات في مجال النقل وكفاءات من أجل تسهيل ومواكبة متطلبات واحتياجات عمال

 .البري

زمة االقتصادية العامة المتعلقة بجائحة كورونا وتأثيرها األ 2621 مّرت على الشركة خالل السنة المالية -د 

 .خصوصا شركات النقلاإلقتصادي في االردني وعلى  على الوضع
 

ضمن نشاط وال تدخل  2021 يوجد اثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية 12
 الشركة الرئيسي.

والا   0202عا  خلل ا دينار في 021612( رع البنك التجار  و يمتع بتسديد  امت نا    -أ 

  .0200بدوره سيعم  علئ تخف  مصاريش التم ي  والف ابد البنوية خلل عا  

بقيمة شركة المدار للتجارة تستمرالشركة في متابعة قضية تحصيل الشيكات المرفوعة على  -ب 

)علما بانه تم اخذ ملية بيع الشاحنات في دولة الكويت والتي تخص ع(دينار 2968692)

 .زال منظورة في محاكم دولة الكويتت علما بأن القضية الا( مخصص لجميع الشيكات سابق

برفع قضية لتنفيذ سند الرهن على أرض الحالبات وذلك قامت الشركة وحسب قرار مجلس االدارة  -ج 

 ابوسمرة.عثمان المترتبة على السيد معروف  دينار(982548لتحصيل كامل قيمة الذمة البالغة )

مؤسسة الديرة التجارية )شركة فضل برفع قضية على قامت الشركة وحسب قرار مجلس االدارة  -د 

 . المترتبة عليهم( دينار 936595البالغة )لتحصيل قيمة الذمة  بلبل وشركاه(

واوالده  شركة نقليات عوده النبرلعدلي بتوجيه انذار  قامت الشركة وحسب قرار مجلس االدارة -ه 

 .ستحقاقهاإحسب تاريخ بسداد الذمة والشيكات المستحقة عليهم وذلك لعدم التزامهم 

شركة الفاعوري التجارية بقيمة سابقا القضية التنفيذية على المحكوم عليها بتسجيل قامت الشركة  -و 

 (ديناروالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية.  226222.542)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
المساهمين واسعار  السلسلة الزمنية لألرباح او الخسائر المحققة واالرباح الموزعة وصـافـي حـقـوق -  13

 لمـدة خمس سنوات. وذلك االوراق المالية المصدرة من قبل الشركة

 البيــان
 عام

2017 
 عام

2018 
 عام

2019 
 عام

2020 
 عام

2021 

 (770722) (36,,7) (2570346) (272,017) (52,,22) االرباح و)الخسائر( المحققة بالدينار

 --------- --------- --------- --------- ------ األرباح الموزعة

 ,25,242 9375217 455147, 12631427 14701164 صافي حقوق المساهمين

 6.23 6.22 6.26 6.22 6.37 سعر الورقة المالية

 

 عمالها خالل السنة المالية: أتحليل المركز المالي للشركة ونتائج  -     14
 

 2021 2020 مقدار التغيير نسبة التغيير البيان

  الموجودات المتداولة
0.04% 1311 3555021 3556332 

 الموجودات الثابتة
-26.41% -1510184 7227778 5717594 

 مجمع االستهالكات 
4.51% 520087 22202222 11542026 

 استثمارات
0.00% 0 0 0 

 الموجوداتمجموع 
-16.27% -1508873 10782799 9273926 

 حقوق المساهمين
-9.03% -776788 9375217 8598429 

 القيمة الدفترية للسهم
-9.68% -0.06 0.68 0.62 

 عائد السهم الواحد
89.29% -0.05 -0.006 -0.056 

 اجمالي االيرادات
-4.36% -155536 3720396 3564860 

 تكلفة االيرادات
-10.00% -293453 3229119 2935666 

 المصاريف االداريه والعمومية
-26.04% -78060 377840 299780 

 

خطة العمل التي اقرها مجلس  استنادًا الى 2022التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة لعام  -     15

 اآلتية:وضمن المحاور  هااالدارة فإن الشركة تتطلع لتحقيـق اهــداف

لبحث عن فرص وأنماط نقل جديدة تتناسب مع المرحلة القادمة والتطلعات المستقبلية في مجال النقل البري في داخل وخارج ا -أ    

 .نقل بري متخصصنماط ألالبالد إلستقطاب عطاءات نقل جديدة 

 2022الخطه المستقبلية للشركة لعام  -ب   

استبداله بإسطول بموديالت حديثه ليتناسب مع االسطول القديم وبيع جزء من تطوير االسطول العامل في الشركة من خالل  -

 .شروط عطاءات النقل المتخصص الجديدة

  .وتفعيلها ضمن انماط النقل المختلفةمقطورات القاطرات والتحديث اسطول االستمرار ب -

باالضةافة لتخفةيض    يجابيةا علةى ربحيةة الشةركة    إالمصاريف والتكلفةة التشةغيلية بمةا يةنعكس     تخفيض االستمرار في العمل على  -

 مصاريف التمويل والفوائد البنكية. 

قامت الشركة بوضع الخطط وضع الخطط لزيادة اإليرادات ومنح الشركة المرونه الكافّيه للتعامل مع تقلبات السوق فقد  -

 .طويلة االجلوعطاءات النقل المتخصصة ات الحكومّيه العطاءات والمناقصفي دخول لل المناسبة

 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. -

 عمال الشركة أتوقعات مجلس االدارة لنتائج  -ج

المتخصةةص نقةةل البةةري للللوصةةول الةةى تحقيةةق أربةةاح وذلةةك بزيةةادة فةةرص    9299يتطلةةع مجلةةس االدارة فةةي الشةةركة خةةالل عةةام  

. استمرارية العمل على تخفيض المصاريفوالعمل على الدخول في عطاءات نقل جديدة مع القائمة النقل والمحافظة على عطاءات 

تابعة تحصيل الذمم المدينة ومتابعة القضايا القائمة لصةالح الشةركة ممةا يحسةن الوضةع العةام فةي        وكذلك يسعى مجلس االدارة الى م

األمةر  تمتلةك الخبةرة والسةمعة الطيبةة فةي مجةال النقةل البةري،          الشةركة  كما ان   الشركة والوصول بها لتحقيق االرباح ان شاء اهلل.

سةةاهمين وتلبيةةة متطلبةةات تحقيةةق الةةربح للملفةةي طليعةةة شةةركات النقةةل  الةةذي يسةةاعدها علةةى تحقيةةق النجةةاح والمحافظةةه علةةى مكانتهةةا 

 العمالء.

 



 
، وقد كانت اتعابهم السنوية لعـــام  الدار العربية لتدقيق الحسابات /مدقـقــو حسـابـات الشـركــة هـم الســادة -10

 ضريبة المبيعات.شاملة ل( دينار 2256)  2621
 

 -من قبل الشركة والمملوكة من قبل أعضاء مجلس االدارة:أ(  عدد االوراق المالية المصدرة  26
 

 الجنسية المنصب اسم العضو الرقم
 عدد االسهم المملوكة

31/12/2626 31/12/2621 

2 
 ثائر صمصام فهمي النمر

 02/0/0202من تاريخ 
 رئيس مجلس االدارة

 أردنية
22253 22253 

9 
 قاسم صالح علي النعواشي 

 02/0/0202من تاريخ 
نائب رئيس مجلس 

 االدارة
 أردنية

2 96222 

3 
 ناصر محمد عبدالقادر خنفر

 02/0/0202من تاريخ 

 
 مجلس إدارة عضو

 

 96323 96323 اردنية 

4 
 خالد امين صبري الخواجا

 02/0/0202من تاريخ 

 
 مجلس إدارة عضو

 

 22222 22222 أردنية

5 
 عدنان عطا رضا شمالوي

 02/0/0202من تاريخ 

 

 مجلس إدارة عضو
 

 99222 2 أردنية

 
 سليق عبد الرحمن حسن حمدان 

 02/20/0202وحتئ تاريخ   22/0/0222من تاريخ 

 
رئيس مجلس االدارة 

 السابق
 223526 254226 أردنية

 

 شركة المهندس الدولية للمشاريع االسكانية 
 02/20/0202وحتئ تاريخ  22/20/0229من تاريخ 

 (الرحمن حمدانمحمد جمال عبد   )يمثلها/ 

 عضو مجلس سابق
 

 أردنية
 اردنية 

22222 
----- 

22222 
----- 
 

 

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

 الجنسية المنصب االسم الرقم
 عدد االسهم المملوكة

32/29/9292 32/29/9292 

 96323 96323 أردنية عاممدير  ناصر محمد عبدالقادر خنفر 2

 احمد عبدالقادر الكريماكرم عبد 9
رئيس / نائب المدير العام

 قسم المساهمين
 امين سر مجلس االدارة

 

 أردنية
22652 22652 

 --- --- اردنية رئيس حسابات عدنان عبد الكريم احمد عبد القادر 3
 

 ة االدارة و أقارب أشخاص االدارة العليا التنفيذية )الزوجعدد االوراق المالية المملوكة ألقارب أعضاء مجلس  -ج 
 (القصر فقط والدألوا

 الجنسية الصلـة االســـم الرقم
 عدد االسهم المملوكة

31/12/2626 31/12/2621 

 2252 2 اردنية ابنة نائب رئيس مجلس االدارة نوره قاسم صالح النعواشي  9

 3468 3468 أردنية المدير العامزوجة  هبة محمد خليل المجالي 3

 

 أعضاء مجلس االدارة.من قبل  ال يوجد أي شركات مسيطر عليها -ـد

 ال يوجد أي شركات مسيطر عليها من قبل اقارب اعضاء مجلس االدارة. -هـ

 ال يود أي شركات مسيطر عليها من قبل أشخاص االدارة العليا ذوي السلطه التنفيذية. -و

 شركات مسيطر عليها من قبل إقارب أشخاص االدارة العليا ذوي السلطه التنفيذية.ال يود أي  -ز
 

           كل من رئيس وأعضاء مجلس االدارة:المزايا والمكافآت التي يتمتع بها   أ(   12

 المنصب االســـم الرقم
الرواتب 
 السنوية

وجلسات  نقالتتبدل 
 االدارة لمجلس اللجان 

المكافآت 
 السنوية

نفقات السفر 
 السنوية

اجمالي المزايا 
 السنوية

 9482 ـــــــ ـــــــ 9842 ـــــــ االدارة رئيس مجلس ثائر صمصام فهمي النمر 1

 2282 ـــــــ ـــــــ 2282 ـــــــ نائب الرئيس قاسم صالح علي النعواشي 2

 مجلس عضو ناصر محمد عبدالقادر خنفر 3
 

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

 3462 522 ـــــــ 9262 ـــــــ مجلس عضو خالد امين صبري الخواجا  4

 9282 ـــــــ ـــــــ 9282 ـــــــ عضو مجلس عدنان عطا رضا شمالوي  5

 482 ـــــــ ـــــــ 482 ـــــــ السابقرئيس مجلس االدارة  سليق عبد الرحمن حسن حمدان  

 
  عبدالرحمن حمدانمحمد جمال 

 شركة المهندس الدولية للمشاريع االسكانية يمثل 
 

 482 ـــــــ ـــــــ 482 ـــــــ عضو مجلس سابق



 
 

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

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

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

 /بالدينارالمبلغ المتبرع لهـــااســم الجهة  الرقم

 295 تبرعات السر محتاجه منطقة الجيزه 2

 295 ةـــــوعـدفـغ المــــالـبـمـي الــالـمـإج

          

ية عقود او مشاريع او ارتباطات عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة او الشقيقة او الحليفة ال يوجد أ -20
 .2621اي موظف في الشركة او اقربائهم خالل عام  او المدير العام اواو رئيس مجلس االدارة 

 "ال ينطبق هذا البند على الشركة"            

 اهمة للشركة في حماية البيئة.          سم أ( ال يوجد   –21
 

الشركه على ترجمة رؤى حضرة صاحب مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي حيث حرصت ب(       

الثاني بن الحسين الى واقع ملموس وذلك عن طريق دعم المجتمع المحلي  اهللالجالله الهاشميه الملك عبد

والعمل على تلبية احتياجاته بالشكل الذي يرتقي بالمستوى المعيشي المحلي وانطالقا من هذه الرؤيه قدمت 

ضافة الى تشغيل عدد من ابناء المنطقة بعض المساهمات من تبرعات للعائالت المستورة في المنطقة باالالشركه 

 .وحسب احتياجات الشركة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنصب االســـم الرقم
الرواتب 
 السنوية

 بدل 
 السكن
 السنوي

بدل 
التنقالت 
 السنوية

المكافآت 
 السنوية

نفقات السفر 
 السنوية

 مزايا
 أخرى

اجمالي 
المزايا 
 السنوية

 سيارة ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 68222 مدير عام ناصر محمد عبدالقادر خنفر 2
 

68222 

 اكرم عبدالكريم احمد عبدالقادر 9
 

 سيارة ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 94892 المدير العامنائب 
94892 

 عدنان عبدالكريم لحمد عبدالقادر 3
 

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 22664 رئيس الحسابات
22664 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 


