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بسم الله الرحمن الرحيم
اعضاء الهيئة العامة لشركة المتكاملة للنقل المتعدد المساهمة العامة
السادة المساهمين المحترمين
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
اســتطاعت الشــركة بفضــل الجهــود التــي بذلهــا مجلــس االدارة والدعــم الحكومــي بتجــاوز محنتهــا
الماليــة الرئيســية التــي تراكمــت فــي الســنوات الماضيــة بعــد عمليــة الشــراء التــي قامت بهــا الحكومة
للمســاهمة الكويتيــة والتــي كان علــى اثرهــا مديونيــة تجــاوزت ال 35مليــون دينــار .
وكمــا تعلمــون فــان نتيجــة االتصــاالت المكثفــة التــي قــام بهــا مجلــس االدارة مــع الدائنيــن الكبــار مــن
جهــة والحكومــة مــن جهــة اخــرى  ،تمكنــت الشــركة وبحمــد اللــه مــن اعــادة جدولــة كاملــة لمديونيتهــا
بترتيبــات جيــدة ،حيــث انجــزت بنجــاح جدولــة  23.5مليــون دينــار مســتحقة لبنكــي االســكان والعربــي
باســعار فائــدة مريحــة.
كمــا أتمــت الشــركة بنجــاح اجــراءات اعــادة هيكلــة راس المــال تنفيــذا لقــرار مجلــس الــوزراء  ،حيــث تــم
تخفيضــه بقيمــة  23.5مليــون دينــار  ،ليصبــح  6.5مليــون دينــار مــن اصــل  30مليــون دينــار راس المــال
الســابق ،ثــم اعــادة رفــع راس المــال بمقــدار  8.5مليــون دينــار ليصبــح مــا مقــداره  15مليــون دينــار ،
هــذا ومــازال متبقــي علــى الحكومــة مبلــغ  3.316.700مليــون دينــار مــن اصــل مســاهمتها فــي زيــادة
راس المــال ســيتم دفعهــا للشــركة فــي هــذا العــام .2017
السادة المساهمين
حصلــت الشــركة فــي ســنة  2016علــى الجــزء االكبــر مــن خطــة الدعــم الحكومــي النقــدي التشــغيلي
الســنوي بســقف تبلــغ قيمتــه  1.975مليــون دينــار ســنويا لمــدة ثــاث ســنوات  ،وتنفيــذا لقــرار
مجلــس الــوزراء بإعــادة هيكلــة ودعــم الشــركة فقــد قامــت الشــركة بتنفيــذ المتطلبــات االساســية
لتطويــر اعمالهــا وانشــطتها بشــكل جــذري مــن خــال تطويــر انظمتهــا االداريــة والمحاســبية والرقابيــة
 ،كمــا تــم أتمتــت االنشــطة واالعمــال التشــغيلية والماليــة واعــادة هيكلــة معظــم دوائرهــا الهندســية
ودعمهــا بالكــوادر الفنيــة المؤهلــة.
كمــا قامــت الشــركة باعــداد خطــة متكاملــة لتحديــث وتطويــر حافالتها بشــكل حديــث يلبي اخــر التطورات
الحاصــل فــي قطــاع النقــل  ،حيــث اقــر مجلــس االدارة ومــن خــال عطــاءات مفتوحــة للجميــع بتحديــث
واعــادة بنــاء وصيانــه  70حافلــة وشــراء  30حافلــة جديــدة ســتكون داخــل الخدمــة خــال هــذا العــام .
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السادة المساهمين االعزاء
كمــا تعلمــون ان قــرار مجلــس الــوزراء بشــهر  9مــن ســنة  2015والخــاص باعــادة هيكلــة الشــركة ودعمهــا اقر
علــى زيــادة الشــركة لتعرفــة اجــور النقــل بنســبة  10بالمائــة اعتبــارا من بدايــة  ، 2016ولكــن قامت الحكومة
بتخفيــض التعرفــة  10بالمائــة فــي ذلــك الوقــت الســباب مختلفــة ممــا حمل الشــركة اعباء ماليــة جديدة .
اننــا نتطلــع فــي هــذا العــام الــى انجــاز الترتيبــات المتعلقــة فــي النهــوض التشــغيلي للشــركة ورفــع
تنافســيتها خاصــة بعــد اعــادة هيكلــة خطوطهــا المتعاقــد عليهــا مــع امانــة عمــان  ،وكلنــا امــل كبيــر
وتفــاؤل بــان تصبــح الشــركة المتكاملــة الناقــل الوطنــي الرئيســي فــي المملكــة ويقــدم افضــل
الخدمــات بمــا يعــود بالنفــع علــى الوطــن والمواطــن ومســاهمي الشــركة.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيــس مجلس االدارة
معالي ســعود نصيرات
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ً
وحاليــا تعمــل الشــركة علــى اســتحداث موقــع موحــد يتضمــن الكراجــات والصيانــة و ومحطــة الوقــود
والغســيل والمبيــت ومبانــي االدارة وذلــك فــي منطقــة شــلنر علــى مســاحة ارض ال تزيد عــن  60دونما.
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الشــركة المتكاملــة للنقــل المتعدد (الشــركة األم) هي
شــركة أردنية مســاهمة عامة محدودة مســجلة في ســجل
الشــركات تحــت رقــم ( )379بتاريــخ  19كانون األول ،2005
برأســمال مصــرح بــه بلــغ  15,000,000دينار أردني برأس
مــال مكتتــب بــة و مدفوع  11,683,300أردني مقســم إلى
 11,683,300ســهم بقيمة اســمية دينار واحد/ســهم .
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الجهــات

علــى الخطــوط التابعــة ألمانة عمــان الكبرى 160

عقــود

التشــغيل

مــع

وبنــاء علــى التفاهمــات
المنظمــه للنقــل
ً

حافلــة وتعمــل علــى  33خــط وعــدد الحافــات

الجديــده التــي تمــت مــع هــذه الجهــات فــان

المخصصــة للعمــل علــى خطــوط هيئــة النقــل

الشــركة تقــوم حاليــا بتشــغيل ( )43خــط مــن

البــري  77حافلــة تعمــل علــى  10خطــوط كمــا

خطــوط النقــل العــام مــن خــال الشــركة

تعمــل الشــركة علــى شــراء قطــع غيــار الحافالت

المتكاملــه للنقــل المتعــدد (الشــركة االم )

وتزويــد مســتودعاتها لخدمــة كراجهــا المختــص

ومــن خــال شــركاتها التابعــه (شــركة اســيا

بعمــل الصيانــة الثقيلــة والدوريــة والوقائيــة

وشــركة الظــال وشــركة التوفيــق ) باالضافــه

للحافــات واعــادة تأهيــل بعضهــا.

لشــركة البطاقــات الذكيــه التــي تقــدم خدمــة
نظــام التتبــع والتحصيــل االلكترونــي لالجــره
كمــا أن هــذه الخطــوط المخدومــة مــن قبــل
الشــركة أغلبهــا ضمــن حــدود العاصمــة عمــان
حيــث أن عــدد الحافــات المخصصــة للعمــل

عدد موظفي الشركة )459( :موظف.
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اسم الخط

الشــركة المشغلة

جهة االختصاص

عدد الحافالت

وادي الســير /الجامعــة االردنية

المتكامله

االمانة

4

مجمــع المهاجرين /حــي العواملة

المتكامله

االمانة

2

مجمــع المهاجرين /ســوق المركزي

المتكامله

االمانة

4

مجمــع المهاجرين /جاوا

المتكامله

االمانة

4

مجمــع المهاجريــن /العلكومية

المتكامله

االمانة

6

مجمــع المهاجريــن /المقابليــن  -البنيات

المتكامله

االمانة

4
4

مجمــع الجنوب/المدينــة الطبية

المتكامله

االمانة

مجمــع المحطــه  /مرج الحمام

المتكامله

االمانة

6

مجمــع المهاجريــن /اســكان المالية والزراعة

المتكامله

االمانة

2

مجمــع المهاجريــن  /ضاحيــة االمير علي

المتكامله

االمانة

2

المتكامله

االمانة

4

المتكامله

االمانة

2

ام االســود  /الجامعه االردنيه

المتكامله

االمانه

2

المشــقر /حســبان /الجامعة االردنية

المتكامله

هيئة

4

الجيــزة  /الجامعــة االردنية

المتكامله

هيئة

3

مجمــع المهاجرين /وادي الســير
مجمــع المهاجرين /اســكان عالية

جدول رقم 1

مجمــع المحطــه /كلية حطين

طــل /المتكاملة

االمانة

16

منطقــة عيــن الباشــا :يوجــد بهــا مكاتــب االدارة

تعمــل الشــركة المتكاملــة للنقــل المتعــدد

ســقف الســيل /ابو علندا

طــل /المتكاملة

االمانة

2

ومشــاغل الصيانــة الخفيفــه .العنــوان :عيــن

علــى خدمــة مــا يقــارب ( )22خــط.

مجمــع المحطــة  /ضاحية الحاج حســن

طــل /المتكاملة

االمانة

2

الباشــا خلــف مصنــع الخرســانة الجاهــزة القديم.

جــدول رقــم  + 1جدول رقم .2

مجمــع المحطه /المســتندة

طــل /المتكاملة

االمانة

4

مجمــع المحطة /نزهه ســحاب

طــل /المتكاملة

االمانة

2

ســقف السيل  /الوحدات

طــل /المتكاملة

االمانة

2

مجمع المحطة /ســحاب

طــل /المتكاملة

هيئة
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منطقــة مــاركا الشــمالية :يوجــد بهــا الموقــع

10

الرئيســي لمبيــت الحافــات والصيانــة الثقيلــه

كمــا قامــت الشــركة المتكاملــة للنقــل

و الدوريــة والوقائيــة لهــا والمســتودعات

المتعــدد بشــراء تصاريــح وحقــوق امتيــاز

الرئيســيه .العنــوان :مــاركا الشــمالية مقابــل

خطــوط شــركة الطــل والتــي تعطــي الشــركة

مخابــز جــواد خلــف مصنــع الحســام للبالســتيك.

الحــق فــي التشــغيل علــى الخطــوط ضمــن

منطقــة ســحاب :موقــع مســتأجر للشــركة

منطقــة شــرق عمــان بعــدد حافــات 38

لغايــات االحتفــاظ بالحافــات الغيــر عاملــة.

حافلــة .جــدول رقــم .2

جدول رقم 2

حجم االستثمار الرسمالي
بلــغ حجــم االســتثمار الرأســمالي للشــركة المتكاملــة للنقــل المتعــدد وشــركاتها التابعــة فــي نهايــة

ال يوجــد للشــركة أي فــروع أخــرى داخــل أو خــارج

عــام  2016مبلــغ  23,088,593دينــار أردنــي ،يتضمنهــا مبلــغ الشــهرة الناتجــة عــن تملــك الشــركات

المملكة.

التابعــة بقيمــة  11,308,218دينــار.
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الموقع الجغرافي للشركة

خطوط المتكاملة و شركة الطل

اسم الخط

الشــركة المشغلة

جهة االختصاص

عدد الحافالت

11

الشــركات التابعــة للشــركة المتكاملــة للنقــل المتعــدد

الشــركات التابعــة للشــركة المتكاملــة للنقــل المتعــدد

 .1شــركة الظالل لنقل الركاب (شــركة تابعة)

 .3شــركة آســيا للنقل واالســتثمار (شركة تابعة)

تأسســت عــام  1999كشــركة محــدودة المســؤولية برأســمال  2,000,000دينــار أردنــي ،مســجلة

شــركة متخصصــة فــي قطــاع النقــل العــام ومســجلة وبتاريــخ  1998/8/8كشــركة محــدودة المســؤولية

بتاريــخ  1999/2/16ومملوكــة بالكامــل للشــركة المتكاملــة للنقــل المتعــدد حيــث تعمــل علــى خدمــة

برأســمال  2,000,000دينــار أردنــي ،وهــي مملوكــة بالكامــل للشــركة المتكاملــة للنقــل المتعــدد،

مايقــارب  6خطــوط وهــي مكونــة مــن الخطــوط التاليــة:

حيــث تعمــل علــى خدمــة مــا يقــارب  15خــط والمكونــة مــن الخطــوط التاليــة:

مجمــع الجنوب /مجمع الشــمال

الظالل

االمانة

4

مجمــع المحطــه /البيادر

اسيا

االمانة

12

ميدان الشــرق االوســط/الجامعة االردنية -عادي

الظالل

االمانة

7

مجمــع المحطــه  /الصناعة

اسيا

االمانة

8

ميدان الشــرق االوســط /الجامعه االردنيه  /اكســبرس

الظالل

االمانة

8

مجمــع المحطــه  /عبد الله غوشــة

اسيا

االمانة

4

مجمــع المهاجريــن /المحطه

الظالل

االمانة

6

مجمــع المحطــه  /خلدا

اسيا

االمانة

6

خربــة الســوق /الجامعه االردنية

الظالل

االمانة

3

مجمــع المحطه /دابوق

اسيا

االمانة

2

المقابليــن /الجامعــه االردنية

الظالل

االمانة

2

مجمــع المحطــه  /خلــدا  -حدائق الحســين

اسيا

االمانة

6

مجمــع المحطــه /المدينــة الطبية

اسيا

االمانة

10

مجمــع المحطه  /الشميســاني

اسيا

االمانة

8

مجمــع المحطة/الجامعة الهاشــمية

اسيا

هيئة

30

ســحاب /الجامعة الهاشــمية

اسيا

هيئة

10

الجمــرك /الجامعة الهاشــمية

اسيا

هيئة

7

البيــادر  /الجامعة الهاشــمية

اسيا

هيئة

4

مجمــع الجنــوب  /الجامعة الهاشــمية

اسيا

هيئة

3

المســتندة /الجامعة الهاشــمية

اسيا

هيئة

3

حــي نزال /الجامعة الهاشــمية

اسيا

هيئة

3

ـاء علــى هــذه الرخصــه قامــت
حصلــت شــركة الظــال لنقــل الــركاب علــى رخصــه التاجيــر الســياحي وبنـ ً
الشــركة بالتعاقــد مــع الجامعــه االلمانيــه االردنيــه لتقديــم خدمــة نقــل طــاب وموظفيــن الجامعــه .
عــدد موظفي الشــركة )41(:موظف.
عنــوان الشــركة :عين الباشــا خلــف مصنع الخرســانة الجاهزة القديم.
موقــع مبيــت الحافــات :مــاركا الشــمالية مقابــل مخابز جواد خلف مصنع الحســام للبالســتيك.
ال يوجــد للشــركة أي فــروع أخــرى داخل أو خــارج المملكة.

 .2شــركة التوفيق للنقل واالســتثمار (شــركة تابعة)

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

شــركة متخصصــة فــي قطــاع النقــل العــام ومســجلة وبتاريــخ  ،1998/8/6تأسســت كشــركة محــدودة
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المســؤولية برأســمال  2,100,000دينــار أردنــي ،وهــي مملوكــة بالكامــل للشــركة المتكاملــة للنقــل
المتعدد،حيــث تعمــل علــى خدمــة بعــض الخطــوط بالتنســيق مــع الجهــات المنظمــه للنقــل داخــل
وخــارج حــدود العاصمــة عمــان .
عــدد موظفي الشــركة )15(:موظف.
عنــوان الشــركة :عين الباشــا خلــف مصنع الخرســانة الجاهزة القديم.
موقــع مبيــت الحافــات :مــاركا الشــمالية مقابــل مخابز جواد خلف مصنع الحســام للبالســتيك.
ال يوجــد للشــركة أي فــروع أخــرى داخل أو خــارج المملكة.

عدد موظفي الشركة )68( :موظف.
عنوان الشركة :عين الباشا خلف مصنع الخرسانة الجاهزة القديم.
موقــع مبيــت الحافــات :مــاركا مقابــل مخابــز جــواد خلــف مصنــع الحســام للبالســتيك ال يوجــد للشــركة أي
فــروع أخــرى داخــل أو خــارج المملكــة
.4الشــركة المتكاملــة للبطاقات الذكية
شركة مساهمة خاصة مسجلة بتاريخ  2008/2/24برأسمال  400,000دينار أردني ،أهم أنشطتها استيراد
وتركيب أنظمة وبرامج تحصيل األجرة ،وتتبع المركبات وتحديد موقعها  ،وهي مملوكة بنسبة % 80
للشركة المتكاملة للنقل المتعدد .عدد موظفي الشركة )7( :موظفين.
عنوان الشركة :الشميساني المبنى االستثماري لغرفة تجارة عمان  .ال يوجد للشركة أي فروع أخرى
داخل أو خارج المملكة.

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

اسم الخط

الشــركة المشغلة جهة االختصاص عدد الحافالت

اسم الخط

الشــركة المشغلة

جهة االختصاص

عدد الحافالت
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الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

الخطــوط لــدى الشــركة و التــي مــن اختصــاص األمانــة و البالــغ عددها  33خط

الخطوط لدى الشركة و التي من اختصاص هيئة تنظيم النقل البري و البالغ عددها 10خطوط

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

ﺧﻄﻮﻃ ﻨﺎ
ُ

ﺧﻄﻮﻃ ﻨﺎ
ُ
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أعضــاء مجلــس اإلدارة

أعضــاء مجلــس اإلدارة

ســعود أحمد عارف نصيرات

عبداللطيــف احمد ســليمان النجداوي

رئيــس مجلس االدارة

نائــب الرئيس

ا لجنسية

األردنية

تاريــخ الميالد
الجهــة التــي يمثلها

1950/3/10
حكومــة المملكه
االردنيه الهاشــميه

ا لجنسية

األردنية

تاريــخ الميالد
الجهــة التــي يمثلها

1976/2/23
حكومــة المملكه
االردنيه الهاشــميه

مــروان حنا ســليمان الخيطان

نقوال جــورج نقوال ابوخضر

عضــو مجلس االداره

عضــو مجلس االداره

ا لجنسية
تاريــخ الميالد

األردنية
1952/6/2

الجهــة التــي يمثلها

نفسه

ماجستير علوم سياسية وادارية.
وزيــر نقــل (ســابقا)  -قائــد ســاح الجــو الملكــي

امين عام ديوان التشريع والراي.

األردنــي (ســابقا).

العضويــة فــي مجالــس ادارة (شــركات أخــرى):

العضويــة فــي مجالــس ادارة (شــركات أخــرى):

شــركة الكهربــاء االردنيــه (ممثــا عــن الضمــان

شــركة مصانــع االســمنت االردنيــه (الفــارج)

االجتماعــي).

تاريــخ الميالد
الجهــة التــي يمثلها

1970/12/7
الشــركة المتكامله
لتطويــر االراضي واالســتثمار

ماجســتير هندسة نقل

بكالوريس حقوق.

ا لجنسية

األردنية

مديرعــام الشــركة المتكاملــه للنقــل المتعــدد
(سابقا) .مدير عام مؤسسة النقل العام (سابقا).
العضويــة فــي مجالــس ادارة (شــركات أخــرى):
اليوجــد

بكالوريس ادارة اعمال من جامعة بوسطن.
مدير تنفيذي لمجموعة شركات ابوخضر.
العضويــة فــي مجالــس ادارة (شــركات أخــرى):
نائــب رئيــس مجلــس االداره  /الشــركة المتكامله
للتاجيــر التمويلــي.
رئيــس مجلــس اداره  /الشــركة المتكاملــه

(ممثــا عــن الضمــان االجتماعــي).

لتطويــر االراضــي واالســتثمار.

األردنية

الجهــة التــي يمثلها

1955/9/8
حكومــة المملكه
االردنيه الهاشــميه

ماجستير اداره عامه.
الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

امين عام وزارة الداخليه (سابقا ).
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ا لجنسية
تاريــخ الميالد
الجهــة التــي يمثلها

األردنية
1973/9/10
امانــة عمان الكبرى

بكالوريس قانون.
نائب امين عمان (حاليا ).
رئيس لجنه محليه (سابقا ).

ا لجنسية
تاريــخ الميالد

األردنية
1959/1/19

الشركة االردنيه
الجهــة التــي يمثلها
لالســتثمارات واالستشارات العامه

بكالوريس محاسبه –محاسب قانوني.
مديــر مالــي تنفيــذي لمجموعــة شــركات

العضويــة فــي مجالــس ادارة (شــركات أخــرى):

العضويــة فــي مجالــس ادارة (شــركات أخــرى):

ا بو خضــر .

اليوجــد.

اليوجــد.

العضويــة فــي مجالــس ادارة (شــركات أخــرى):
اليوجــد.

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

ا لجنسية

عضــو مجلس االداره

عضــو مجلس االداره

عضــو مجلس االداره
تاريــخ الميالد

ميشــيل الفــرد ميخائيل حالق

حازم احمد عــواد النعيمات

مخيمــر فالح عواد ابوجاموس

عضو /المجموعه العربيه االوروبيه للتامين.
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االدارة العليــا

مؤيد عايــد محمد أبوفرده

المديــر العام
ا لجنسية

تاريــخ الميالد

األردنية
1980/4/23

دكتوراه في االدارة المالية.
الخبــرات العمليــة :مكتــب بســام العســعس
للتدقيــق .مديــر مالــي شــركة الظــال للــركاب.

زيــاد عبدالمنعــم عبدالفتاح الحوراني

المديــر المالي

1977/2/24

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

ا لجنسية
تاريــخ الميالد

األردنية
1983/10/20

بكالوريوس محاسبة.

بكالوريوس محاسبة.

الخبــرات العمليــة :رئيــس قســم المحاســبة

الخبــرات العمليــة :الشــركة المتميــزة لقطــع غيــار

فــي شــركة ســكلجيان.

السيارات.

مشــهور طالل نوفان العدوان

يوســف هالل عيد الداوديه

مديــر دائــرة العمليات

18

المدقــق الداخلي

ا لجنسية
تاريــخ الميالد

مدير الدائره الهندســيه
األردنية
1967/2/14

ا لجنسية
تاريــخ الميالد

األردنية
1960/5/25

بكالوريس علوم عسكريه.

بكالوريــس هندســه ميكانيكيــه و دبلــوم اداره

الخبــرات العمليــة :عميــد ركــن متقاعــد مــن

اعمــال .الخبــرات العمليــة :مهنــدس متقاعــد

القــوات المســلحه.

مــن القــوات المســلحه.

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

ا لجنسية
تاريــخ الميالد

األردنية

غســان رافت ســليم محمد علي

19

كبــار مالكي األســهم

حكومــة المملكة األردنية الهاشــمية

مساهم

ا لجنسية

األردنية

عدد األســهم كما في 7,647,346 :2016/12/31
نسبة الملكية %65.455 :2016
عدد األسهم كما في 15,295,600 :2015/12/31
نسبة الملكية %51 :2015

جــورج نقوال جورج أبوخضر

أمانــة عمان الكبرى

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد
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األردنية

ا لجنسية

األردنية

عدد األســهم كما في 1,500,000 :2016/12/31

عدد األســهم كما في 636,075 :2016/12/31

نسبة الملكية %12.839 :2016

نسبة الملكية %5.444 :2016

عدد األسهم كما في 3,000,000 :2015/12/31

عدد األسهم كما في 2,935,734 :2015/12/31

نسبة الملكية %10 :2015

نسبة الملكية %9.8 :2015

الشــركة األردنية لالستثمارات

الشــركة المتكاملــة لتطوير

واالستشارات العامة

األراضي واالستثمار

مساهم

ا لجنسية

مساهم

األردنية

ا لجنسية

األردنية

عدد األســهم كما في 478,370 :2016/12/31

عدد األســهم كما في 251,875 :2016/12/31

نسبة الملكية %4.094 :2016

نسبة الملكية %2.156 :2016

عدد األسهم كما في 2,207,865 :2015/12/31

عدد األسهم كما في 1,162,500 :2015/12/31

نسبة الملكية %7.4 :2015

نسبة الملكية %3.9 :2015

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

مساهم

ا لجنسية

مساهم
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الوضــع التنافســي للشــركة

الحمايــة الحكوميــة واالمتيــازات

للشــركة ميــزه تنفــرد بهــا وهــي ان للخطــوط المحــال عطــاء خدمتهــا عليها وبحســب العقــود والتفاهمات

ان الشــركة المتكاملــة للنقــل المتعــدد لهــا الحــق حصريــا واالمتيــاز لتشــغيل الحافــات النقــل العــام

مــا بيــن الشــركة والجهــات المنظمــة للنقــل ( ســواء بشــكل مباشــر او غيــر مباشــر مــن خــال شــركاتها

علــى خطــوط النقــل العــام داخــل حــدود العاصمــة عمــان وبعــض خطــوط الموجــوده بالمحافظــات

التابعــة والمملوكــة لهــا بالكامــل ) تعطيهــا امكانيــة االســتغالل األمثــل ألســطول الحافــات التابعــة

وبحســب العقــود المبرمــة والتفاهمــات مــا بيــن الشــركة المتكاملــة و شــركاتها التابعــة مــع الجهــات

لهــا عــن طريــق المرونــة فــي التشــغيل وتوجيــه الحافــات ألداء الخدمــة حســب ســاعات الــذروة علــى

المنظمــة للنقــل ممثلــة بأمانــة عمــان الكبــرى وهيئــة تنظيــم النقــل البــري .ال يوجــد أي حمايــة

الخطــوط والتــي تختلــف مــن خــط الــى آخــر ،األمــر الــذي أدى بــدوره الــى ارتفــاع نســبة مــا تقدمــه

حكوميــة أو امتيــازات تتمتــع بهــا الشــركة أو أي مــن منتجاتهــا بموجــب القوانيــن واألنظمــة أو غيرهــا.

الشــركة مــن خدمــات فــي قطــاع النقــل العــام للــركاب داخــل عمــان الكبــرى الــى مــا يقــارب 80-75
 %مــن اجمالــي خدمــات النقــل داخــل حــدود أمانــة عمــان الكبــرى .لكــن يجــب االشــارة هنــا الــى أن
التكاليــف التشــغيلية واالداريــة للشــركة المتكاملــة وشــركاتها التابعــة تفــوق التكاليــف التــي يتحملهــا
المشــغلين اآلخريــن لوســائط النقــل العــام ،حيــث تعتمــد الشــركة المتكاملــة فــي تشــغيل حافالتهــا
وتســيير أعمالهــا علــى كافــة األنظمــة والبرامــج الالزمــة لمتابعــة حركــة الحافــات وأدائهــا ،اضافــة
ألنظمــة الرقابــة الماليــة واالداريــة والفنيــة التــي تضمــن أعلــى درجــة مــن الدقــة والمصداقيــة مــع
الجهــات الخارجيــة الرســمية والخــاص.

القــرارات ذات األثــر المــادي الصــادرة عــن الحكومة أو المنظمات الدولية على عمل الشــركة .
 .1القــرارات الصــادرة عــن الحكومــة بمــا يخص أســعار المحروقات خالل عام  2016كان له تاثير
تشــكل الجزء األكبر من المصاريف التشــغيلية.

النشاط

 .2قــرار الحكومــة بخفــض أجــور النقل العام نتيجة االنخفاض في أســعار المحروقات.
حجم التعامل
بالدينار األردني

النسبة الى اجمالي
المشتريات

 .3تــم البــدء فــي تنفيــذ الخطــة المقدمــة من قبل رئاســة الحكومة في نهاية عام  2015وذلك
النقــاذ الشــركة مــن مخاطــر التصفيــة واالفــاس والــذي كان بموجبها اقرار ما يلي :

شــركة البشــائر للمحروقات

مورد سوالر

1,776,700

% 50

شــركة هيدرون للطاقة

مورد سوالر

620,723

%18

الشــركة االولى للتامين

تامينــات عامه

463,301

%13

مؤسســة دوحة العروبة

زيوت محرك

113,062

%3.2

 -اعفاء الشــركة من كافة ديونها المترتبة تجاه الحكومة وامانة عمان الكبرى والمســاهم.

شــركة نقوال ابو خضر

قطــع صيني /عطاء

92,737

%2.6

االســتراتيجي نقــوال ابــو خضــر بمقدار  150الف دينار .

شــركة ابراهيم النعيمات وشــريكة

قطــع صيني

33,007

%1.0

 -الموافقــة علــى اعــادة هيكلــة خطوط الشــركة واعادة النظر في االجــور المقررة لخطوطها.

 تقديم دعم تشــغيلي مالي للشــركة للســنوات الالحقه من تاريخ صدور القرار . -موافقة على اعادة هيكلة رأس مال الشركة .

ال تعتمــد الشــركة المتكاملــة علــى عمــاء رئيســيين ممــن يشــكلون نســبة  %10فأكثــر مــن اجمالــي

 -عدم رفع اجور النقل العام  %10كما تم اقراره لخطة انقاذ الشــركة كان له األثر الســلبي على

مبيعاتهــا ،حيــث أن نشــاط الشــركة الرئيســي تقديــم خدمــات النقــل العــام للــركاب.

البيانــات المالية.
ستســعى الشــركة مســتقبال بمشــيئة الله بالعمل على تطبيق معايير الجودة الدولية

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد
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الدوليــة علــى عمــل الشــركة

رئيســي على كلفة المبيعات ،حيث أن مادة الســوالر التي تعمل عليها حافالت الشــركة

اعتمــاد الشــركة علــى المورديــن
المورد

القــرارات ذات األثــر المــادي الصــادرة عــن الحكومــة أو المنظمــات

23

يتم ادارة وتســيير أعمال الشــركات التابعة ( آســيا  /الظالل  /التوفيق ) من قبل ادارة وموظفي الشــركة األم (المتكاملة) .

الهيــكل التنظيمــي للشــركة

الشركة

دكتوراه

ما جستير

بكالوريوس دبلوم

ثانوي

مركز ثقافي أقل من ثانوي االجمالي

المتكاملة

1

2

43

43

186

4

180

459

الظالل

-

-

-

1

4

1

35

41

آسيا

-

-

-

2

18

-

48

68

التوفيق

-

-

-

1

5

-

9

15

البطاقات

-

1

3

1

1

1

7

المجموع

1

3

46

48

214

273

590

5

قامــت الشــركة بتدريــب موظفيــن دائــرة العمليــات علــى القيــاده االمنــه واالقتصاديــه للمركبــات
ولــم تقــم الشــركة باجــراء برامــج تاهيــل وتدريــب اخــرى .

المخاطــر التــي تتعــرض لهــا الشــركة
 اضراب العمال وخاصة الســائقيين والمراقبين والفنيين الذين يشــكلون األغلبية في الشــركة.عدم توفر الســائقين المرخصين لقيادة حافالت نقل الركاب لتســيير نشــاط الشــركة ،وصعوبة
ايجــاد الفنييــن المختصيــن بأعمــال الصيانة الالزمة والدورية لحافالت الشــركة.
 عدم قيام الجهات المدينة بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشــركة مما يتســبب في العســرالمالي للشــركة وعدم قدرتها على االســتمرار في تســيير أعمالها.
 اعطاء الشــركة األولوية لتوفير خدمة النقل على كافة خطوطها وتســيير الرحالت بشــكلمنتظم ومســتمر ،تدني نســب االشــغال للحافالت في الرحالت المنفذه خارج فترات الذروه
مما ينعكس ســلبا على االيراد.
 غيــاب الرقابــة مــن قبــل الجهــات الرســمية المعنية بقطاع النقل العام في المملكة ،مما يتســبفــي التعــدي علــى الخطــوط التــي تمتلك الشــركة الحق الحصري في تشــغيلها ،وبالتالي التأثير
ســلبا على االيراد اليومي للشــركة.
 االزدحامــات المروريــة علــى معظم الشــوارع وضيق الطرقات ،وعدم توفــر المواقف المخصصةلوســائط النقل العام لها األثر الكبير على أداء الحافالت وايرادات الشــركة.
 ارتفاع أســعار المحروقات وأســعار قطع الغيار ولوازم صيانة الحافالت بنســبة أكبر من ارتفاعاألجور المقرة من الجهات الحكومية ،وبالتالي تكبد الشــركة للخســائر وبشــكل مســتمر .
 األحــوال الجويــة الصعبــة وتأثيرهــا المباشــر على االيرادات المتأتية من تشــغيل الحافالت. -األحــداث السياســية التــي لها األثر على االقتصاد.

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

24

الهيــكل التنظيمــي للشــركة
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 عقدت الشركة عدة اجتماعات مع ممثلي المؤسسات الحكوميه ذات العالقه وذلك لتطويرالشركة من النواحي التشغيليه والماليه واالداريه وكان الجانب االكبر من هذه االجتماعات مع
ممثلي وزارة النقل وامانة عمان الكبرى وهيئة تنظيم النقل البري .
 حصلت الشركة وبموجب قرار رئاسة الوزراء على موافقة على خطة انقاذ الشركة والمتمثلةبالقرارات التالية :
 -1تم في عام  2016رفع راسمال الشركة بحيث اصبح راس المال المصرح به  15,000,000دينار
والمكتتب به  11,683,300دينار وسوف يتم استكمال االكتتاب على باقي راس المال خالل عام . 2017
 -2كما قامت الشركة بتحصيل مبلغ  1,975,000دينار بدل دعم للشركة عن العام  2016وذلك
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ  2015/11/4وسيتم تحصيل نفس المبلغ

األربــاح (الخســائر) المحققة

()3,651,564

1,150,535

()4,578,407

()1,114,604

()7,110,845

األرباح الموزعة

-

-

-

-

-

صافــي حقوق المســاهمين

4,532,686

3,007,490

1,868,524

6,449,858

1,910,589

ســعر الســهم كمــا فــي

0.97

نهايــة

0.21

0.21

0.21

0.21

العــام

بالدينار األردني

تحليــل المركــز المالــي

لالعوام  2018 , 2017و  1,500,000دينار لالعوام الالحقه باالضافه المور اخرى تضمنها القرار .
 -3تم االنتهاء من التفاهمات المبدئيه بخصوص اعادة هيكلة الخطوط التي تعمل عليها حافالت الشركة.

نســبة التداول

% 75

 -قامت الشركة في عام  2016بتسديد جميع االلتزامات الماليه التي كانت مستحقه عليها

معــدل دوران األصول

 0.02 -مــرة

 0.50-مرة

القــروض لصافي حقــوق الملكية

 5.04مرة

 7.45مرة

 14مرة

-67 %

-14 %

-% 20

معــدل العائــد على األصول

% 11-

3%

-12 %

-% 6

معــدل العائــد على حقــوق الملكية

% 80 -

38 %

-109 %

-% 200

حصة الســهم من خســارة الســنة بالدينار

0.325 -

0.038

0.153 -

0.066 -

 قامت الشركة في عام  2016باعادة جدولة التسهيالت البنكيه المستحقه لبنك االسكان للتجارهوالتمويل والبنك العربي بسعر فائده تفضيلي .
 قامت الشركة في عام  2016بالتعاقد مع شركة يوجد للدعايه واالعالن على تاجير المساحاتاالعالنيه الخارجيه لحافالت الشركة وذلك لتحقيق ايرادات جديده للشركة .
 -تم تسوية الوضع الضريبي للشركة وشركاتها التابعه حتى نهاية عام . 2014

عمليــات ذات طبيعــة غيــر متكــررة حدثــت خــال عــام  2016وال تدخــل
ضمــن نشــاط الشــركة الرئيســي

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

2016

2015

( 2014معدلة)

( 2013معدلة)

السنـة

2012

النســبة المالية

لصالح بنك االتحاد وبنك الكابيتال والشركه العربيه الوطنيه للتاجير التمويلي .

26

وصافــي حقــوق المســاهمين وأســعار األوراق الماليــة

لــم يكــن هنــاك اي امــر ذات طبيعــه غيــر متكــرره ولهــا اثــر مالــي علــى نشــاط الشــركة الرئيســي
خــال عــام . 2016

نســبة هامش الربح (الخســارة)

2016

2015

2014

2013

%21

%27

%34

 1.87مرة

 2.77مرة
 3.8مرة

% 4.93

أتعــاب التدقيــق الخارجــي (غوشــة وشــركاه)
الشركة

األتعاب (دينار)

المتكاملــة للنقــل المتعدد

8,700

الظــال لنقل الركاب

1,450

آســيا للنقل

1,450

التوفيــق للنقل

1,450

المتكاملــة للبطاقــات الذكية

1,450

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

االنجــازات التــي حققتهــا الشــركة خــال الســنة الماليــة

السلســلة الزمنيــة لألربــاح والخســائر المحققــة واألربــاح الموزعــة

27

واالدارة العليــا
مجلس االدارة
االسم

المنصب

الشركات

عدد األســهم كما

عدد األســهم كما

في 2016/12/31

في 2015/12/31

المســيطر عليها

واالدارة العليــا للشــركة

مجلس االدارة
االسم

ســعود أحمــد عارف نصيرات

رئيس مجلس االدارة

-

-

ال يوجد

ســعود أحمــد عارف نصيرات

رئيــس مجلس االدارة

-

-

24,000

-

24,000

عبداللطيــف احمــد ســليمان النجداوي

نائب الرئيس

-

-

ال يوجد

عبداللطيف أحمد سليمان النجداوي

نائــب الرئيس

-

-

12,000

-

12,000

مخيمــر فــاح عواد ابوجاموس

عضو مجلس االدارة

-

-

ال يوجد

مخيمــر فــاح عواد أبوجاموس

عضــو مجلس االدارة

-

-

12,000

-

12,000

حــازم احمد عــواد النعيمات

عضو مجلس االدارة

-

-

ال يوجد

حــازم احمد عــواد النعيمات

عضــو مجلس االدارة

-

-

7,000

-

7,000

ميشــيل الفــرد ميخائيل حالق

عضو مجلس االدارة

592

3,834

ال يوجد

يوســف عبدالله القبالن الشــواربه

عضــو مجلس االداره

-

-

3,600

-

3,600

نقــوال جــورج نقوال أبوخضر

عضو مجلس االدارة

105,952

516,718

ال يوجد

مــروان حنا ســليمان الخيطان

عضــو مجلس االدارة

-

-

12,000

-

12,000

مــروان حنا ســليمان الخيطان

عضو مجلس االدارة

25,000

87,682

ال يوجد

نقــوال جــورج نقوال أبوخضر

عضــو مجلس االدارة

-

ميشــيل الفــرد ميخائيل حالق

عضــو مجلس االدارة

-

عدد األســهم كما

عدد األســهم كما

الشركات

في 2016/12/31

االدارة العليا

-

12,000

-

12,000

مالحظــه  -:معالــي الدكتــور يوســف عبداللــه قبــان الشــواربه لــم يعــد عضــوا فــي مجلــس

في 2015/12/31

المســيطر عليها

مؤيــد عايــد محمد أبوفرده

المدير العام
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100

ال يوجد

االســتاذ حــازم احمــد عــواد النعيمــات .

زيــاد عبدالمنعــم عبدالفتــاح الحوراني

المدير المالي

-

-

ال يوجد

غســان رافت ســليم محمد علي

المدقق الداخلي

-

-

ال يوجد

مشــهور طــال نوفان العدوان

مديرالعمليات

-

-

ال يوجد

يوســف هالل عيد الداوديه

مدير الدائره الهندسيه

-

-

ال يوجد

المنصب

االدارة العليا
االسم

المنصب

رواتب

بــدل تنقالت مكافآت نفقات سفر االجمالي الفترة

مؤيــد عايــد محمد أبوفرده

المدير العام

84,500

6,000

-

-

90,500

 12شهر

ال يوجــد أوراق ماليــة مصــدرة مــن الشــركة ومملوكــة مــن قبــل أقــارب مجلــس االدارة أو أقــارب

زياد عبدالمنعم عبدالفتاح الحوراني

المدير المالي

23,700

3,000

-

-

26,400

 12شهر

موظفــي االدارة العليــا كمــا ال يوجــد شــركات مســيطر عليهــا مــن قبلهــم.

غســان رافت ســليم محمد علي

9,100

2,400

-

-

11,500

 12شهر

5,516

1,161

-

-

6,677

 3شهر

-

-

6,086

 3شهر

مشــهور طــال نوفان العدوان

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

-

12,000

-

12,000

بديــا عنــه عطوفــة
االداره اعتبــارا مــن تاريــخ  2016/4/19وقامــت امانــة عمــان الكبــرى بتســمية
ً

االسم
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المنصب

رواتب

بــدل تنقالت

مكافآت

نفقات سفر االجمالي

يوســف هالل عيد الداوديه

رئيــس التدقيق
الداخلي
مدير دائرة العمليات
الميدانية

مدير الدائره الهندسيه 5,216

870

بالدينــار األردني

انتهــت خدمــة مديــر الدائــرة الهندســية يوســف هالل عيد الداوودية لدى الشــركة بتاريخ 2016/12/29
تبرعات دفعتها الشــركة خالل عام 2016
بالرغــم مــن الصعوبــات الماليــة التــي تمــر بهــا الشــركة المتكاملــة ،فقــد قامــت الشــركة بدفــع
مــا يقــارب  572دينــار كتبرعــات لبعــض الحــاالت االنســانيه اضافــة الــى تحملهــا بعــض التكاليــف
المتعلقةبخدمــة المجتمــع المحلــي كالمشــاركة فــي المارثونــات الخيريــة .

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

عــدد األوراق الماليــة المملوكــة مــن قبــل أعضــاء مجلــس االدارة

المزايــا والمكافــآت التــي حصــل عليهــا أعضــاء مجلــس االدارة
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التطورات المستقبلية الهامة والخطط المستقبلية للشركة لعام 2017

ســتعمل الشــركة بعــدد ( )237حافلــة علــى

تجهيــز موقــع شــلنر علــى مســاحه تتناســب

مــا يقــارب ( )43خــط وعلــى ان يتــم خــال عــام

واحتياجــات الشــركة وذلــك بعــد بيــع اراضــي

2017عمــل ملحــق للعقــود المبرمــة مابيــن

الشــركة الحاليــة فــي مــاركا والبقعــة ليتــم

الشــركة المتكاملــه للنقــل المتعــدد و كل مــن

توحيــد موقــع الشــركة بحيــث يشــمل مراكــز

امانــة عمــان الكبــرى وهيئــة تنظيــم النقــل

صيانــة ومبيــت حافــات ومحطــة غســيل

البــري وبحســب التفاهمــات الجديــده .

ومحروقــات ومبانــي ادارة .

العمــل علــى توحيــد فتــرة العقــود حيــث ان

اســتكمال رفــع راســمال الشــركة المكتتــب

هنــاك جــزء منهــا ينتهــي عــام  2018وجــزء آخــر

بــه والبالــغ  11,683,300دينــار ليصبــح راس

ينتهــي عــام  2022وعلــى ان ال تقــل الفتــرة

المــال المصــرح والمكتتــب بــه والمدفــوع

الجديــدة عــن عشــر ســنوات اعتبـ ً
ـارا مــن . 2015

15,000,000دينــار اردنــي .

الحصــول علــى موافقــة علــى بيــع الحافــات

ســيتم العمــل علــى اجــراء اختبــار التدنــي

المشــطوبة وذلــك بعــد االنتهــاء مــن اعــادة

لمبلــغ الشــهره الظاهــر فــي القوائــم الماليــه

الهيكلــة  ,وتحديــد اعــداد الحافــات التــي

الموحــده .

تحتاجهــا الشــركة  ,والعمــل علــى توفيــر هــذه
الحافــات مــن خــال الشــراء وتحديــث مايمكــن

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد
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ســيتم العمــل علــى تحديــث اســطول الشــركة

ســيتم طــرح عطــاء صيانــة لحافــات الشــركة و

مــن الحافــات مــن خــال شــراء  30حافلــة

البالــغ عددهــا  70حافلــة مرســيدس.

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

مــن حافــات الشــركة الموجــوده حاليــا .
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العقــود والمشــاريع واالرتباطــات التــي عقدتهــا الشــركة مــع
الشــركات

التابعــة

عقــدت الشــركة المتكاملــة للنقــل المتعــدد اتفاقيــات مــع الشــركات التابعــة الســتجار الحافــات
منهــا مــع ســائقيها مقابــل المبالــغ المبينــة فــي الجــدول .
الشركة

آسيا

التوفيق

الظالل

قيمة العقد الســنوي

900,000

350,000

750,000

تاريــخ العقد

2016/1/1

2016/1/1

2016/1/1

مدة العقد

سنة واحدة

سنة واحدة

سنة واحدة

كمــا يوجــد اتفــاق مــع الشــركة المتكاملــة للبطاقــات الذكيــة يتــم بموجبهــا دفــع مــا نســبته  %5مــن
قيمــة المبالــغ المحولــة ألجهــزة الشــحن الموجــودة لــدى وكالء ومندوبــي توزيــع البطاقــات المدفوعــة
مســبقا المســتخدمة مــن قبــل المواطنيــن المنتفعيــن مــن خدمــة النقــل المقدمــة مــن الشــركة.

النتائــج الماليــة للفتــرة الماليــة لعــام 2016
بلغــت صافــي أربــاح  /خسائرالشــركة لعــام  2016مبلــغ ( )3,651,564دينــار ،لتصبــح اجمالــي
الخســارة المتراكمــة للشــركة المتكاملــة للنقــل المتعــدد والشــركات التابعــة حتــى تاريــخ

المســؤولية تجــاه المجتمع

 2016/12/31مبلــغ ( )7,264,271دينــار.
مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد
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مســاهمة الشــركة في حماية البيئة

الدعــم لبعــض الفعاليــات التــي أقامتهــا أمانــة

• الترشــيد فــي اســتهالك الوقــود مــن خــال

عمــان الكبــرى مثــل ماراثــون البحــر الميــت

التخفيــف مــن اســتعمال الســيارات الخاصــة

والمراثونــات األخــرى ،حيــث قامــت الشــركة

واســتخدام وســائل النقــل والحــد مــن أزمــة

بتزويــد األمانــة بحافــات لنقــل المشــاركين

المواصــات واالختناقــات المروريــة علــى

ً
جــدا .
فــي الفعاليــات وبأســعار رمزيــة

الطــرق.

• تقــوم الشــركة بدعــم طــاب الجامعــات ذوي

• التأكيــد علــى الموظفيــن عامــة والســائقين

االحتياجــات المختلفــة وتقديــم خدمــة النقــل لهم

خاصــة بالمحافظــة علــى نظافــة الحافــات

دون مقابــل.

وعــدم القــاء النفايــات فــي غيــر األماكــن

• تقــوم الشــركة باســتقبال المتدربيــن

المخصصــة لهــا والتعميــم علــى الــركاب

بالتعــاون مــع الجامعــات ومعاهــد التدريــب

بالمثــل مــن خــال اللوائــح والتعليمــات

المهنــي ،لتمكينهــم مــن الممارســة العمليــة

ا لمنشــو ر ة .

فــي كافــة المجــاالت المهنيــة المتعلقــة
بعمليــة اصــاح وصيانــة الحافــات.

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

• قامــت الشــركة ولعــدة ســنوات بتقديــم
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وفقــا لتعليمــات االفصــاح عــن مــدى االلتــزام بتطبيــق القواعــد

االرشــادية غيــر االلزاميــة ودليــل حوكمــة الشــركات المدرجــة نبيــن
لكــم مايلــي:

البيان
يشــكل مجلــس االدارة لجنــة دائمــة تســمى لجنــة الترشــيحات (الشــوؤن

االقرارات
يقــر مجلــس ادارة الشــركة المتكاملــة للنقــل المتعــدد وشــركاتها التابعــة بعــدم وجــود اي أمــور
جوهريــة قــد تؤثــر علــى اســتمرارية الشــركة.

الحالة

السبب

مطبق

و التوظيــف).
يكــون تشــكيل لجنــة التدقيــق والترشــيحات والمكافــآت مــن أعضــاء

مطبق

مجلــس االدارة غيــر التنفيذييــن ال يقــل عددهــم عــن ثالثــة علــى أن يكــون
اثنــان منهــم مــن األعضــاء المســتقلين وأن يتــرأس أحدهمــا اللجنــة.
تضــع كل مــن اللجنتيــن بموافقــة مجلــس االدارة اجــراءات عمــل خطيــة

مطبق

تنظــم عملهــا وتحــدد التزاماتهــا.

تقــدم كل مــن اللجنتيــن قراراتهمــا وتوصياتهمــا الــى مجلــس االدارة

مطبق

وتقريــرا حــول أعمالهــا الــى اجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي للشــركة.

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام التالية:

مطبق

 .1التأكد من استقاللية األعضاء المستقلين بشكل مستمر.
 .2اعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب
في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي.
 .3تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى االدارة
التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
اعــداد السياســة الخاصــة بالمــوارد البشــرية والتدريــب فــي الشــركة

مطبق

ومراقبــة تطبيقهــا ومراجعتهــا بشــكل ســنوي.

تتمتع لجنة الترشيحات والمكافآت بالصالحيات التالية :

مطبق

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد
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عليهم التعاون لتوفير هذه المعلومات بشكل كامل ودقيق.
 .2طلب المشورة القانونية أو المالية أو االدارية أو الفنية من أي
مستشار خارجي.
 .3طلب حضور أي موظف في الشركة للحصول على ايضاحات ضرورية.
يتــم االعــان عــن موعــد ومــكان عقــد اجتمــاع الهيئــة العامــة فــي

مطبــق جزئي

يتم االعالن في جريدتين

ثــاث صحــف يوميــة ومحليــة ولمرتيــن علــى االقــل ،وعلــى الموقــع

محليتينرسميتينووسيلة

االلكترونــي.

اعالنية فقط ،وذلك حسب
أحكام قانون الشركات دون
الموقعااللكتروني.

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

 .1طلب أي بيانات أو معلومات من موظفي الشركة الذي يتوجب
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البيانــات الماليــة وتوفيــر نظــام رقابــة فعــال فــي الشــركة.

الســنوي للشــركة المتكاملــة للنقــل المتعــدد وشــركاتها التابعــة لعــام .2016

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

يقــر مجلــس ادارة الشــركة المتكاملــة للنقــل المتعــدد وشــركاتها التابعــة بمســؤوليته عــن اعــداد

نقــر نحــن الموقعيــن أدنــاه بصحــة ودقــة واكتمــال المعلومــات والبيانــات الــواردة فــي التقريــر
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االقرارات

االقرارات
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