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كلمــة رئيــس مجلــس األدارة
معالــي ســعود نصيــرات
الســاده المســاهمين فــي الشــركة المتكاملــه للنقــل المتعــدد
الســام عليكــم ورحمــة اللــه وبركاته
يتجــدد لقاءنــا بكــم اليــوم فــي اجتمــاع الهيئــه العامــه العاديــة

للشــركة المتكاملــه للنقــل

المتعــدد عــن الســنه الماليــه المنتهيــه فــي  2018/12/31الســتكمال مســيرة النهــوض بالشــركة
المتكاملــه للنقــل المتعــدد واســتعراض كل مــا تــم انجــازه خــال العــام.
الســاده الكرام
علــى الرغــم مــن الصعوبــات التــي تواجههــا الشــركة المتكاملــه للنقــل المتعــدد مــن حيــث
التقلبــات الحاصلــة علــى اســعار المحروقــات بمــا اليتناســب مــع االجــور المقــرره ممــا رتــب علــى
الشــركة اعبــاء ماليــه جديــده تزيــد مــن تعثرهــا المالــي اال ان الشــركة اســتمرت فــي ســعيها
لتحقيــق اهدافهــا حيــث قامــت الشــركة بتشــغيل عــدد  65حافلــه حديثــه مجهــزه بالكامــل بانظمــة
تحصيــل االجــره االلكترونــي ومراقبــة باجهــزه تتبــع حديثــه للحصــول علــى اعلــى مســتويات
الخدمــه المقدمــه للمواطنيــن.
كمــا انهــت الشــركة المتكاملــه للنقــل المتعــدد المفاوضــات القائمــه مــع الســاده البنــك العربــي
النهــاء المديونيــه المترتبــه علــى الشــركة المتكاملــه والتــي بلغــت  9.036.413دينــار اردنــي
مــن خــال دفــع مبلــغ  2.500.000دينــار اردنــي نقــدا لصالــح البنــك العربــي ونتــج عنــه منفعــه
للشــركة المتكاملــه للنقــل مبلــغ  6.536.413دينــار اردنــي.
وباالضافــه الــى مــا ســبق اســتمرت المفاوضــات مــع امانــة عمــان الكبــرى حــول القضايــا
الماليــة والفنيــة حيــث نتــج عــن تلــك المفاوضــات شــطب لمبالــغ االســتثمار المســتحقه المانــة
عمــان الكبــرى عــن ســنوات ســابقه باالضافــه الــى تخفيــض مبلــغ البــدل الســنوي للحافــات
والموافقــه علــى شــطب  99حافلــه خارجــه مــن الخدمــه.
فــي النهايــه وحســب ماتعــده الشــركة المتكاملــه للنقــل المتعــدد مــن دراســات للموازنــه

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد
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النقديــه بقيمــة  6.460.000دينــار اردنــي ناتــج عــن عــدم دفــع مبالــغ الدعــم المقــرره مــن حكومــة
المملكــه االردنيــه الهاشــميه منــذ عــام  2016مــن خــال وزارة النقــل والبالغــه  5.770.000دينــار
اردنــي حتــى نهايــة العــام  2018وسيســعى مجلــس ادارة الشــركة لتحصيــل هــذه المبالــغ حيــث
انــه مــن المتوقــع تخصيــص هــذا المبلــغ فــي العــام القــادم 2020

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

التقديريــه لالعــوام المقبلــه فــان النتائــج تشــير الــى ان هنــاك عجــز فــي تدفقــات الشــركة
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تطبيــق
الشــركة المتكاملــة
للنقل المتعدد
autobus
تتبــع الحافــات

تخطيــط الرحالت

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

تحديــد المواقع
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الشــركات التابعــة

الشــركة المتكاملــة للنقــل المتعــدد (الشــركة األم) هــي شــركة أردنيــة مســاهمة عامــة محــدودة
مســجلة فــي ســجل الشــركات تحــت رقــم ( )379بتاريــخ  19كانــون األول  ،2005برأســمال مصــرح بــه
بلــغ  15,000,000دينــار أردنــي بــرأس مــال مكتتــب بــة و مدفــوع  15,000,000أردنــي مقســم إلــى
 15,000,000ســهم بقيمــة اســمية دينــار واحد/ســهم.

أنشــطة الشــركة الرئيســية

الموقــع الجغرافــي للشــركة

ً
بنــاءا علــى العقــود المبرمــه والتفاهمــات مــع

 .1منطقــة عيــن الباشــا :مكاتــب االداره ومشــاغل

الجهــات الرســميه المالكــه لخطــوط النقــل بالمملكــه

الصيانــه الخفيفــه.

االردنيــه الهاشــميه وهــي امانــة عمــان الكبــرى

 .2منطقــة مــاركا الشــماليه :يوجــد بهــا الموقــع

وهيئــة تنظيــم النقــل البــري فــان الشــركة المتكاملــه

الرئيســي لمبيــت الحافــات والصيانــة الثقيلــه

للنقــل المتعــدد ( الشــركة االم ) وشــركاتها التابعــه

و الدوريــة والوقائيــة للحافــات والمســتودعات

( شــركة اســيا للنقــل واالســتثمار – شــركة الظــال

ا لر ئيســيه .

لنقــل الــركاب – شــركة التوفيــق للنقــل واالســتثمار)

 .3منطقــة

تقــوم الشــركة بتشــغيل  43خــط مــن خطــوط النقــل

المتكاملــة للنقــل لغايــات االحتفــاظ بالحافــات

العــام بالمملكــه االردنيــه الهاشــميه داخــل حــدود

الغيــر عاملــة.

العاصمــه عمــان وهــي مقســمه الــى  33خــط

عدد موظفي الشــركة )407( :موظف .

اختصــاص ْامانــة عمــان الكبــرى حيــث تقــوم الشــركة

عنــوان الشــركة :عيــن الباشــا خلــف مصنــع الخرســانة

شــنلر:

موقــع

مســتأجر

للشــركة

المتكاملــه للنقــل المتعــدد وشــركاتها التابعــه

الجاهــزة القديــم.

بتشــغيل  160حافلــه لخدمــة تلــك الخطــوط و 10

موقــع مبيــت الحافــات :مــاركا الشــمالية مقابــل

خطــوط اختصــاص هيئــة تنظيــم النقــل البــري حيــث

مخابــز جــواد خلــف مصنــع الحســام للبالســتيك .

تقــوم الشــركة المتكاملــه للنقــل المتعــدد وشــركاتها

اليوجــد للشــركة اي فــروع اخــرى داخــل او خــارج

التابعــه بتشــغيل  77حافلــه لخدمــة تلــك الخطــوط ،

ا لمملكــه .

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

كمــا تقــدم الشــركة المتكاملــه للنقــل المتعــدد مــن
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خــال مســاهمتها بالشــركة المتكاملــه للبطاقــات
لالجــره ونظــام تتبــع المركبــات  ،باالضافــه الــى ان

بلــغ حجــم االســتثمار الرأســمالي للشــركة المتكاملــة

الشــركة المتكاملــه للنقــل تقــوم بتوفيــر احتياجــات
مســتودعاتها الخاصــه مــن قطــع غيــار الحافــات
والتــي تســتخدم فــي اجــراء جميــع انــواع الصيانــه
(الصيانــه الثقيلــه والدوريــه والوقائيــه للحافــات )
كمــا تقــوم باعــادة التاهيــل للحافــات .

تأسســت عــام  1999كشــركة محــدودة المســؤولية

شــركة متخصصــة فــي قطــاع النقــل العــام

برأســمال  2,000,000دينــار أردنــي ،مســجلة

ومســجلة وبتاريــخ  1998/8/8كشــركة محــدودة

بتاريــخ  1999/2/16والمملوكــة بالكامــل للشــركة

المســؤولية برأســمال  2,000,000دينــار أردنــي،

المتكاملــة للنقــل المتعــدد حيــث تعمــل علــى

وهــي مملوكــة بالكامــل للشــركة المتكاملــة للنقــل

خدمــة خطــوط ضمــن المنطقــة الغربيــة الجنوبيــة

المتعــدد ،حيــث تعمــل علــى خدمــة خطــوط ضمــن

مــن العاصمــة عمــان .

المنطقــة الغربيــة مــن العاصمــة عمــان وخطــوط

عــدد الموظفيــن )39( :موظف .

الجامعــة الهاشــمية

عنــوان الشــركة :عيــن الباشــا خلــف مصنــع

عــدد الموظفيــن )78( :موظف .

الخرســانة

الجاهــزة

القديــم

للنقــل المتعــدد وشــركاتها التابعــة فــي نهايــة عــام
 2018مبلــغ  28,617,339دينــار أردنــي ،يتضمنهــا
مبلــغ الشــهرة الناتجــة عــن تملــك الشــركات التابعــة
بقيمــة  11,308,218دينــار.

عنــوان الشــركة :عيــن الباشــا خلــف مصنــع

موقــع مبيــت الحافــات :مــاركا الشــمالية مقابــل

الخرســانة

مخابــز جــواد خلــف مصنــع الحســام للبالســتيك.

موقــع مبيــت الحافــات :مــاركا الشــمالية مقابــل

ال يوجــد للشــركة اي فــروع اخــرى داخــل او خــارج

مخابــز جــواد خلــف مصنــع الحســام للبالســتيك

ا لمملكــه

ال يوجــد للشــركة اي فــروع اخــرى داخــل او خــارج

باالضافــه الــى حصــول شــركة الظــال لنقــل

ا لمملكــه

وبنــاء
الــركاب علــى رخصــه التاجيــر الســياحي
ً
علــى هــذه الرخصــه قامــت الشــركة بالتعاقــد مــع

الجاهــزة

القديــم

 .4الشــركة المتكاملــه للبطاقــات الذكيــه

الجامعــه االلمانيــه االردنيــه لتقديــم خدمــة نقــل
طــاب وموظفيــن الجامعــه.

شــركة مســاهمة خاصــة مســجلة بتاريــخ 2008/2/24
برأســمال  400,000دينــار أردنــي ،أهــم أنشــطتها

 .2شركة التوفيق للنقل واالستثمار (شركة تابعه)

اســتيراد وتركيــب أنظمــة وبرامــج تحصيــل األجــرة،
وتتبــع المركبــات وتحديــد موقعهــا  ،وهــي مملوكــة

شــركة متخصصــة فــي قطــاع النقــل العــام
ومســجلة وبتاريــخ  ،1998/8/6تأسســت كشــركة
محــدودة المســؤولية برأســمال  2,100,000دينــار
أردنــي ،وهــي مملوكــة بالكامــل للشــركة المتكاملــة
للنقــل المتعدد،حيــث تعمــل علــى خدمــة بعــض

حجــم االســتثمار الرســمالي

الذكيــه بتقديــم خدمــة التحصيــل االلكترونــي

 .1شــركة الظــال لنقــل الــركاب (شــركة تابعــه)

 .3شــركة اســيا للنقل واالســتثمار (شــركة تابعه)

الخطــوط بالتنســيق مــع الجهــات المنظمــه للنقــل
داخــل وخــارج حــدود العاصمــة عمــان .
عــدد الموظفيــن )20( :موظف .
عنــوان الشــركة :عيــن الباشــا خلــف مصنــع الخرســانة
الجاهــزة القديــم
موقــع مبيــت الحافــات :مــاركا الشــمالية مقابــل
مخابــز جــواد خلــف مصنــع الحســام للبالســتيك
ال يوجــد للشــركة اي فــروع اخــرى داخــل او خــارج
ا لمملكــه

بنســبة  % 80للشــركة المتكاملــة للنقــل المتعــدد .
عــدد الموظفيــن )8( :موظف .
عنــوان

الشــركة:

االســتثماري

لغرفــة

الشميســاني
تجــارة

المبنــى

عمــان

ال يوجــد للشــركة اي فــروع اخــرى داخــل او خــارج
ا لمملكــه
الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

التعريــف بالشــركة
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الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

خطــوط الشــركة المتكاملــة

للنقــل المتعــدد

12
13

أعضــاء مجلــس اإلدارة

أعضــاء مجلــس اإلدارة

ســعود أحمد عارف نصيرات

حازم احمد عــواد النعيمات

رئيــس مجلس اداره

نائــب الرئيس
األردنية

ا لجنسية

1950/3/10

تاريــخ الميالد
الجهــة التــي يمثلها

شركة ادارة
المســاهمات الحكوميه

ا لجنسية
الجهــة التــي يمثلها

علي ســليمان محمد الشــطي

عضــو مجلس اداره
األردنية
1973/6/10

تاريــخ الميالد

غازي سالم ســلمان الجبور

امانــة عمان الكبرى

عضــو مجلس اداره
األردنية

ا لجنسية

1962/10/27

تاريــخ الميالد
الجهــة التــي يمثلها

شركة ادارة
المســاهمات الحكوميه

األردنية

ا لجنسية

1956/2/1

تاريــخ الميالد
الجهــة التــي يمثلها

شركة ادارة
المســاهمات الحكوميــه

ماجســتير علــوم سياســية واداريــة.

بكالوريــس قانون.

دكتوراه ادارة ماليه/ماجســتير مالية/

دكتــوراه ادارة اعمال

وزيــر نقــل ســابقا  /قائد ســاح الجــو الملكي

نائــب اميــن عمــان (حاليا)

بكالوريس محاسبة

رئيــس مجلــس المفوضيــن  /لهيئــة تنظيــم قطــاع

ســابقا /نائــب رئيــس هيئة االركان المشــتركة سـ ً
ـابقا

العضويــة فــي مجالــس ادارة (شــركات أخــرى):

عمــل خــاص /نائــب فــي مجلــس االمة (ســابقا ً )

ً
(ســابقا )
االتصــاالت  /عضــو مجلــس االعيــان

العضويــة فــي مجالــس ادارة (شــركات أخــرى):

اليوجــد.

العضويــة فــي مجالــس ادارة (شــركات أخــرى):

ً
ســابقا  /عميــد كليــة
 /مديــر هيئــة االتصــاالت

اليوجــد

ً
(ســابقا )
االميــر فيصــل

عضــو مجلــس ادارة  /شــركة مصانــع االســمنت

العضويــة فــي مجالــس ادارة (شــركات أخرى):

االردنيــة (الفــارج)

اليوجد

مخيمــر فالح عــواد المخيمر

عضــو مجلس اداره
ا لجنسية

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

الجهــة التــي يمثلها
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عضــو مجلس اداره
األردنية
1955/9/8

تاريــخ الميالد

ميشــيل الفــرد ميخائيل حالق

شركة ادارة
المســاهمات الحكوميــه

ا لجنسية
تاريــخ الميالد
الجهــة التــي يمثلها

عضــو مجلس اداره
األردنية
1966/4/22
شركة ادارة
المســاهمات الحكوميــه

نائــب رئيس  /مجلس ســابق

ا لجنسية
تاريــخ الميالد

األردنية
1959/1/19

الشركة االردنيه
الجهــة التــي يمثلها
لالســتثمارات واالستشارات العامه

األردنية

ا لجنسية
تاريــخ الميالد
الجهــة التــي يمثلها

1976/2/23
شركة ادارة
المســاهمات الحكوميــه

ماجســتير اداره عامــه.

ماجســتير قانــون دولي

بكالوريــس محاســبه .

بكالوريــس حقوق.

اميــن عــام وزارة الداخليــه (ســابقا)

مديــر مراســم رئيس الوزراء

مدقــق قانونــي مجــاز وعضــو فــي جمعيــة

اميــن عــام ديــوان التشــريع والــراي /عضــو الفريــق

العضويــة فــي مجالــس ادارة (شــركات أخــرى):

العضويــة فــي مجالــس ادارة (شــركات أخــرى):

المحاســبين القانونييــن االردنييــن .مديــر مالــي

االردنــي فــي محــور الحوكمــه

اليوجــد.

اليوجــد

تنفيــذي لمجموعــة شــركات ابوخضــر.

العضويــة فــي مجالــس ادارة (شــركات أخــرى):

العضويــة فــي مجالــس ادارة (شــركات أخــرى):

شــركة الكهربــاء االردنيــه (ممثــا عــن الضمــان

عضــو مجلــس ادارة الشــركة المتكاملــة لثطويــر

ا ال جتما عــي ) .

االراضــي واالســتثمار

* كانــت عضويتــه فــي عــام  2018مــن 2018/1/1
ولغايــة  2018/4/8حيــث انتهــت عضويتــه فــي
مجلــس االدارة بعــد ان قامــت الهيئــة العامــة
باجتماعهــا بتاريــخ  2018/4/8بانتخــاب مجلــس
ادارة جديــد

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

ماهــر محمود ســطعان الردايده

*عبــد اللطيف احمد ســليمان النجداوي
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االدارة العليــا

أعضــاء مجلــس اإلدارة

*مــروان حنا ســليمان الخيطان

*نقوال جــورج نقوال ابوخضر

مؤيد عايــد محمد أبوفرده

عضــو مجلــس اداره  /المجلس الســابق

عضــو مجلــس اداره  /المجلس الســابق

المديــر العام

ا لجنسية
تاريــخ الميالد
الجهــة التــي يمثلها

األردنية
1952/6/2
نفسه

األردنية

ا لجنسية
تاريــخ الميالد
الجهــة التــي يمثلها

1970/12/7
الشــركة المتكاملــه لتطوير
االراضي واالســتثمار

ماجســتير هندســة نقــل

بكالوريــس ادارة اعمــال مــن جامعــة بوســطن

مديــر عــام الشــركة المتكاملــه للنقــل المتعــدد

مديــر تنفيــذي لمجموعــة شــركات ابوخضــر

ً
(ســابقا ) مديــر عــام مؤسســة النقــل العــام

العضويــة فــي مجالــس ادارة (شــركات أخرى):

( ســا ً
بقا )

نائــب رئيــس مجلــس اداره

العضويــة فــي مجالــس ادارة (شــركات أخرى):

للتاجيــر التمويلي.رئيــس مجلــس اداره الشــركة

اليوجد

المتكاملــه لتطويــر االراضــي .عضــو مجلــس ادارة

الشــركة المتكاملــه

* كانــت عضويتــه فــي عــام  2018مــن 2018/1/1

المجموعــة العربيــة االوربيــة للتاميــن

ولغايــة  2018/4/8حيــث انتهــت عضويتــه فــي

* كانــت عضويتــه فــي عــام  2018مــن 2018/1/1

مجلــس االدارة بعــد ان قامــت الهيئــة العامــة

ولغايــة  2018/4/8حيــث انتهــت عضويتــه فــي

باجتماعهــا بتاريــخ  2018/4/8بانتخــاب مجلــس

مجلــس االدارة بعــد ان قامــت الهيئــة العامــة

ادارة جديــد

باجتماعهــا بتاريــخ 2018/4/8
ادارة جديــد

بانتخــاب مجلــس

زيــاد عبدالمنعــم عبدالفتاح الحوراني
المديــر المالي
األردنية

ا لجنسية
تاريــخ الميالد

1980/4/23

ا لجنسية
تاريــخ الميالد

األردنية
1977/2/24

دكتوراه في االدارة المالية.

بكالوريوس محاسبة.

الخبــرات العمليــة :مكتــب بســام العســعس للتدقيــق.

الخبــرات العمليــة :رئيــس قســم المحاســبة فــي

مديــر مالــي لشــركة الظــال للــركاب.

شــركة ســكلجيان.

غســان رافت ســليم محمد علي

مشــهور طالل نوفان العدوان

المدقــق الداخلي

مديــر دائــرة العمليات

ا لجنسية
تاريــخ الميالد

األردنية
1983/10/20

ا لجنسية
تاريــخ الميالد

األردنية
1967/2/14

بكالوريوس محاسبة.

ماجستير اداره ودراسات استراتيجيه

الخبــرات العمليــة :الشــركة المتميــزة لقطــع غيــار

الخبــرات العمليــة :عميــد ركــن متقاعــد مــن القــوات

الســيارات.

المســلحه.

لونا طالل محمد شــموط
مدير شــؤون الموظفين

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

تاريــخ الميالد
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1972/8/5

دبلوم ادارة اعمال
الشركة العامه لتصنيع وتسويق الخرسانه الخفيفه

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

ا لجنسية

األردنية
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كبــار مالكي األســهم

حكومــة المملكة األردنية الهاشــمية
مساهم
ا لجنسية

األردنية

عدد األســهم كما في 10,964,046 :2018/12/31
نسبة الملكية %73 :2018
عدد األسهم كما في 10,964,046 :2017/12/31
نسبة الملكية %73 :2017

أمانــة عمان الكبرى

جــورج نقوال جورج أبوخضر

مساهم

مساهم

عدد األســهم كما في 1,500,000 :2018/12/31

عدد األســهم كما في 586.245 :2018/12/31

نسبة الملكية %10 :2018

نسبة الملكية %3,9 :2018

عدد األسهم كما في 1,500,000 :2017/12/31

عدد األسهم كما في 636,075 :2017/12/31

نسبة الملكية %10 :2017

نسبة الملكية %4,2 :2017

الشــركة األردنية لالستثمارات

الشــركة المتكاملــة لتطوير

مساهم

مساهم

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

واالستشارات العامة
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ا لجنسية

األراضي واالستثمار

األردنية

عدد األســهم كما في 478,370 :2018/12/31

ا لجنسية

األردنية

عدد األســهم كما في 251,875 :2018/12/31

نسبة الملكية % 3,1 :2018

نسبة الملكية %1,67 :2018

عدد األسهم كما في 478,370 :2017/12/31

عدد األسهم كما في 251,875 :2017/12/31

نسبة الملكية % 3,1 :2017

نسبة الملكية %1,67 :2017

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

ا لجنسية

األردنية

ا لجنسية

األردنية
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الوضــع التنافســي للشــركة

الحمايــة الحكوميــة واالمتيــازات

بعــد اعــادة هيكلــة الشــركة المتكاملــه للنقــل المتعــدد والشــركات التابعــه لهــا مــن خــال تخلــي الشــركة عــن مجموعــه

 .1حصلــت الشــركة علــى دعــم مالــي مقداره ( )1,975,000دينار عن عام 2018

مــن الخطــوط الســابقه لهــا مــن اجــل حصــر التكاليــف التشــغيليه الباهظــه الناتجــه مــن تشــغيل هــذه الخطــوط وعــدم

 .2حصلــت الشــركة علــى دفعــه ماليــة مــن وزارة الماليــة بقيمــة ( )2,500,000دينــار الســتكمال اجــراءات تســديد

الجــدوى الماليــه لهــا االمــر الــذي ادى الــى تاســيس شــركة رؤيــة عمــان الحديثــه للنقــل مملوكــه مــن امانــة عمــان

مديونيــة البنــك العربــي التــي كانــت علــى الشــركة ومــن ثــم عمــل مقاصــه علــى المبلــغ مــع وزارة النقــل ووزارة

الكبــرى مــن اجــل تشــغيل هــذه الخطــوط مــن خــال شــراء حافــات وتاجيــر الخــط مــع الحافــات وتــم طــرح عطــاء

الماليــه والشــركة المتكاملــه لتحصيــل المبلــغ فــي مابعــد مــن مســتحقات الشــركة المتكاملــه المترتبــه علــى وزارة

بهــذا الخصــوص وتقدمــت لــه الشــركة المتكاملــه للنقــل المتعــدد ومازالــت المفاوضــات قائمــه علــى تشــغيل هــذه

الماليــه ووزارة النقــل .

الخطــوط وتتميــز الشــركة المتكاملــه عــن غيرهــا مــن شــركات النقــل بتطبيقهــا لكافــة انظمــة النقــل المتطــوره مــن

 .3اســتفادة الشــركة مــن اإلعفــاء الجمركــي والضريبــي للحافــات المســتبدلة والتــي تــم شــرائها خــال عــام

انظمــة تحصيــل اجــور وتتبــع مركبــات ورقابــه والكميــرات وغيرهــا .

 2018والبالــغ عددهــا  65حافلــة .
ً
حاليــا لالســتفادة مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )11638للحصــول علــى إعفــاء جمركــي
وتســعى الشــركة
وضريبــي لتحديــث اســطول حافــات الشــركة ولمشــتريات الشــركة مــن قطــع الغيــار والمشــتريات االخــرى .
كمــا انــه اليوجــد اي حمايــة حكوميــة او امتيــازات تتمتــع بهــا الشــركة او اي مــن منتجاتهــا غيــر مــا ذكــر اعــاه ،
وال يوجــد اي بــراءات اختــراع او حقــوق امتيــاز اخــرى حصلــت عليهــا الشــركة.

المورد

علــى عمــل الشــركة

حجم التعامل
بالدينار األردني

النسبة الى اجمالي
المشتريات

شــركة تجارة المركبات

مورد حافالت

7,569,500

61%

شــركة هيدرون للطاقه

مورد سوالر

3,315,734

27%

معــه ارتفــاع باالجــور المقــرره بالصــوره العادلــه حيــث ان مــادة الســوالر التــي تعمــل عليهــا الحافــات تشــكل الجــزء

االولــى للتامين

تامين مركبات وممتلكات

551,750

4%

االكبــر مــن التكاليــف التشــغيليه اليوميــه ,حيــث ان الشــركة قــد تحملــت بمــا يقــارب مبلــغ ( )5,770,000دينــار عــن

مؤسســة رائد دعيــس لقطع الغيار

مــورد قطع غيار

129,676

1%

االعــوام  2016و 2017و  2018والمتمثــل بعــدم قيــام الحكومــة برفــع اجــور الخطــوط التــي تعمــل عليهــا حافــات

مؤسســة دوحة العروبــه التجاريه

مــورد زيوت محرك

114,080

1%

شــركتنا بنســبة  %10لعامــي  2016و  2017وبنســبة  % 20لعــام  2018باالضافــة الــى عــدم تعديــل االجــور

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

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

حيــث أن نشــاط الشــركة الرئيســي هــو تقديــم خدمــات النقــل العــام للــركاب  ،وقــد بلغــت ايــرادات الشــركة المتأتيــة

20

التقلــب الحاصــل علــى اســعار المحروقــات وخصوصـ ًـا فــي حــاالت االرتفــاع بحيــث يترتــب اعبــاء ماليــه جديــده علــى

مــن الحافــات ونقــل الــركاب مــا مجموعــة ( )8,082,448دينــار كمــا هــو موضــح باالفصاحــات المرفقــة بالقوائــم
الماليــة (ايضــاح رقــم  ، )18وقــد بلغــت ايــرادات الشــركة االخــرى مــا مجموعــة ( )7,154,059دينــار كمــا هــو موضــح
باالفصاحــات المرفقــة بالقوائــم الماليــة (ايضــاح رقــم . )21

الشــركة تزيــد مــن تعثرهــا المالــي وخصوصـ ًـا بزيــادة العجــز فــي التدفــق النقــدي الن ارتفــاع المحروقــات اليترتــب

بشــكل مســتمر مــع تغييــر ســعر المحروقــات (الديــزل) وعليــه قامــت الشــركة بإثبــات المبلــغ فــي دفاترهــا كمــا
قامــت الشــركة بمخاطبــة الجهــات المعنيــة (وزارة النقــل ووزارة الماليــة) لتحصيــل هــذا المبلــغ كونــه منصــوص
عليــه بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )11638والخــاص بخطــة انقــاذ الشــركة المتكاملــة .
كمــا انــه ال يوجــد اي قــرارات صــادرة عــن الحكومــة او المنظمــات الدوليــة او غيرهــا لهــا اثــر مــادي علــى عمــل
الشــركة غيــر مــا ذكــر اعــاه  ،وتســعى الشــركة مســتقبال بمشــية اللــه بالعمــل علــى تطبيــق معاييــر الجــودة
الدوليــة .

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

اعتمــاد الشــركة علــى المورديــن

النشاط

القــرارات ذات األثــر المــادي الصــادرة عــن الحكومــة أو المنظمــات

الدوليــة

21

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

الهيــكل التنظيمــي للشــركة

الهيــكل

التاهيــل

التنظيمــي

والتدريــب

وعــدد

الموظفيــن

مؤهالتهــم

وفئــات

وبرامــج

جدول عدد موظفي الشــركة المتكامله والشــركات التابعه وفئات مؤهالتهم

الشركة

دكتوراه

ما جستير

دبلوم

ثانوي

مركز ثقافي

أقل من ثانوي

المتكاملة

1

2

53

34

170

2

145

407

الظالل

-

-

-

-

8

1

30

39

آسيا

-

-

1

6

23

-

48

78

التوفيق

-

-

-

1

12

-

7

20

البطاقــات

-

-

بكالوريوس

3

4

1

-

االجمالي

-

8

الذكيــه
المجموع

1

2

57

45

214

230

3

552

جدول ببرامج التاهيل والتدريب لموظفي الشــركة المتكامله والشــركات التابعه

اســم الدوره التدريبيه

عــدد الموظفين

دورة تدريبيــة علــى كيفيــة صيانــة حافالت الدايــو الحديث نوع GDW126HG

6

دورة تدريبيــة للفنييــن علــى كيفيــة اســتخدام حافالت الدايو BS120

8

دورة المهندســين ZF-TESTMAN Device

2

دورة تدريبيــة للســائقين علــى كيفيــة اســتخدام حافــات الدايــو BS120

30

دورة تدريبيــة تختــص بتطويــر المــرأة وتفعيلهــا فــي دور تحســين خدمــات النقــل العام

1

دورة الســامة والصحــة المهنيــة للعمــل كمشــرفين ســامة وصحــه مهنيــة

3

ورشــة تأهيــل مشــرفين الســامة والصحــة المهنيــة وفــق قانون الضمــان االجتماعي

2

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

ولم تقم الشــركة باجراء اي برامج تاهيل وتدريب لموظفي الشــركة خالل العام  2018غير ما ذكر اعاله

22
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المخاطــر التــي تتعــرض لهــا الشــركة خــال الســنه الماليــه الحاليــه والالحقــه
 .1عدم توفر السائقين المرخصين لقيادة حافالت نقل الركاب لتسيير نشاط الشركة .
 .2صعوبة ايجاد الفنيين المختصين بأعمال الصيانة الالزمة والدورية لحافالت الشركة.
 .3عــدم قيــام الجهــات المدينــة بالوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة تجــاه الشــركة ممــا يتســبب فــي العســر المالــي للشــركة
وعــدم قدرتهــا علــى االســتمرار فــي تســيير أعمالهــا
 .4تدني نسب االشغال للحافالت في الرحالت المنفذه خارج فترات الذروه مما ينعكس سلبا على االيراد .
 .5غيــاب الرقابــة مــن قبــل الجهــات الرســمية المعنيــة بقطــاع النقــل العــام فــي المملكــة ،ممــا يتســب فــي التعــدي
علــى الخطــوط التــي تمتلــك الشــركة الحــق الحصــري فــي تشــغيلها ،وبالتالــي التأثيــر ســلبا علــى االيــراد اليومــي
للشــركة .
 .6االزدحامــات المروريــة علــى معظــم الشــوارع وضيــق الطرقــات ،وعــدم توفــر المواقــف المخصصــة لوســائط
النقــل العــام لهــا األثــر الكبيــر علــى أداء الحافــات وايــرادات الشــركة .
 .7ارتفــاع أســعار المحروقــات وأســعار قطــع الغيــار ولــوازم صيانــة الحافــات بنســبة أكبــر مــن ارتفــاع أجــور الــركاب
التــي اقرتهــا الجهــات الحكوميــة المســؤولة عــن تحديــد قيمــة اجــور الــركاب  ،وبالتالــي تكبــد الشــركة للخســائر
وبشــكل مســتمر .
 .8األحوال الجوية الصعبة وتأثيرها المباشر على االيرادات المتأتية من تشغيل الحافالت .
 .9األحداث السياسية التي لها األثر على االقتصاد من اعتصامات تؤدي الى تعطيل حركة السير
 .10تدني االجور المقرره للخطوط العامله عليها حافالت الشركة .

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

 .11اضراب العمال وخاصه السائقيين والمراقبين والفنيين الذين يشكلون االغلبيه في الشركة

24
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االنجــازات التــي حققتهــا الشــركة خــال الســنة الماليــة

االثــر المالــي لعمليــات ذات طبيعــه غيــر متكــرره حدثــت خــال العــام 2018

والتدخــل ضمــن نشــاط الشــركة الرئيســي

 .1تــم االنتهــاء فــي العــام  2018مــن اســتكمال اجــراءات التســوية مــع البنــك العربــي وقــد نتــج عــن هــذه التســوية
منفعــة للشــركة بقيمــة ( )6,536,413دينار

تســديد مديونيــة البنــك العربــي مــن بعــد التســوية التــي تمــت مــع ادارة البنــك العربــي مــن خــال الســلفة الماليــة

 .2كمــا قامــت الشــركة المتكاملــه بتحصيــل مبلــغ(  )1,975,000دينــار بــدل دعــم للشــركة المتكاملــه للنقــل عــن

البالغــة (  ) 2,500,000دينــار و التــي تــم الحصــول عليهــا مــن وزارة الماليــة .

العــام . 2018
 .3تم تشغيل  65حافلة جديدة نوع دايو خالل عام . 2018
 .4اســتكملت الشــركة المتكاملــه للنقــل المتعــدد اجــراءات هيكلــة الخطــوط مــع امانــة عمــان وتــم اخــذ الموافقــة
مــن الدوائــر الحكوميــه المعنيــه علــى شــطب عــدد  99حافلــه مــن الحافــات الخارجــة عــن الخدمــة وقــد تــم اســتكمال
اجــراءات الشــطب والبيــع لهــذه الحافــات خــال عــام . 2018
 .5تــم التوقيــع علــى محضــر االجتمــاع النهائــي مــع امانــة عمــان بتاريــخ  2018 /11/25ومــا تضمنــه مــن موافقــة
مــن االمانــة علــى شــطب لمبالــغ االســتثمار المســتحقة علــى الشــركة المتكاملــة عــن اعــوام ســابقة وقيــام االمانــة

تسديد مديونية بنك سوسيته جنرال – االردن من خالل استخدام النقد الموجود لدى الشركة.
توقيــع ملحــق عقــد االســتئجارالخاص بــاالرض المســتاجرة فــي منطقــة مــاركا (شــنلر) مــع ادارة المجمــع الكنســي
الــذي يتضمــن تخفيــض مســاحة االرض المســتاجرة وتخفيــض لقيمــة االيجــار الســنوي وتعديــل لبعــض الشــروط
التــي كانــت موجــودة فــي العقــد االصلــي.
تــم توقيــع ملحــق عقــد الدعايــة مــع شــركة يوجــد والــذي تضمــن تمديــد فتــرة التعاقــد لـــ  3ســنوات اخــرى بحيــث

بتخفيــض البــدل الســنوي لمبلــغ االســتثمار عــن الحافــات العاملــة علــى الخطــوط التــي تقــع ضمــن اختصــاص

ينتهــي العقــد بتاريــخ  ، 2022-12-31وكمــا تــم رفــع قيمــة البــدل الســنوي للعقــد ليصبــح ( 200الــف دينــار) سـ ً
ـنويا .

مطالبــة االمانــة عــن بــدل دعــم العقــد القديــم  ،وتــم تفعيــل جميــع البنــود التــي وردت فــي محضــر االجتمــاع

موافقــة مــن االمانــة علــى شــطب لمبالــغ االســتثمار المســتحقة علــى الشــركة المتكاملــة عــن اعــوام ســابقة

النهائــي مــع امانــة عمــان تنفيـ ً
ـذا لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )11638مــن عــام .2015

وقيــام االمانــة بتخفيــض البــدل الســنوي لمبلــغ االســتثمار عــن الحافــات العاملــة علــى الخطــوط التــي تقــع ضمــن

 .6تــم االنتهــاء فــي العــام  2018مــن اســتكمال اجــراءات التســوية مــع أدارة المجمــع الكنســي بخصــوص االرض

اختصــاص امانــة عمــان وباالضافــة لحــل المواضيــع التــي كانــت عالقــة بيــن شــركتنا وامانــة عمــان مقابــل قيــام

المســتاجرة منهــم فــي منطقــة مــاركا (شــنلر) وقــد نتــج عــن هــذه التســوية منفعــة للشــركة بقيمــة ()505,240

الشــركة بعــدم مطالبــة االمانــة عــن بــدل دعــم العقــد القديــم  ،وتــم تفعيــل جميــع البنــود التــي وردت فــي محضــر

دينــار وقــد تــم التوقيــع علــى ملحــق عقــد االســتئجار الــذي يتضمــن تخفيــض مســاحة االرض المســتاجرة لتصبــح

اجتمــاع النهائــي مــع امانــة عمــان تنفيـ ً
ـذا لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )11638مــن عــام . 2015

امانــة عمــان وباالضافــة لحــل المواضيــع التــي كانــت عالقــة بيــن شــركتنا وامانــة عمــان مقابــل قيــام الشــركة بعــدم

بدال من  130دونم .
 65دنم
ً
تم تسوية الوضع الضريبي للشركة المتكاملة للنقل و الشركات التابعة حتى نهاية عام .2016

السلســلة الزمنيــة لألربــاح والخســائر المحققــة واألربــاح الموزعــة وصافــي

حقــوق المســاهمين وأســعار األوراق الماليــة

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد
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2017

األربــاح (الخســائر) المحققة

2,084,546

()1,563,367

()1,910,965

1,150,535

األرباح الموزعة

-

-

-

-

صافــي حقوق المســاهمين

12,136,872

10,256,598

8,503,263

3,060,343

ســعر السهم كما

1.36

1.30

0,97

0,21

فــي نهاية العام
بالدينار األردني

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

السنـة

2018

2016

2015
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2018

2017

نســبة التداول

0.81

1.35

0.83

معــدل دوران األصول

 0.66مــرة

 - 0.73مــرة

االمتكاملــه للنقــل المتعدد

 -1.22مره

القــروض لصافي حقــوق الملكية

 1.31مرة

 2.34مرة

شــركة الظــال لنقل الركاب

 2.72مره

نســبة هامش الربح (الخســارة)

شركة اســيا للنقل

-31%

11 %

4%

معــدل العائــد على األصول

شــركة التوفيق للنقل واالســتثمار

10.7 %

0%

1%

معــدل العائــد على حقــوق الملكية

المتكاملــه للبطاقــات الذكيه

19 %

-17 %

33 %

حصة الســهم من خســارة الســنة بالدينار

0.139

0.11

-0.17

النتائــج الماليــه للفتــره الماليه لعام 2018

1,450
1,450
1,450
1,450

عــدد االوراق الماليــه المملوكــه مــن قبل اعضــاء مجلس االداره واالداره العليا
مجلس االدارة
االسم

عدد االســهم كما

المنصب

عدد االســهم كما

في  2018/12/31في 2017/12/31

الشركات
المســيطر عليها

ســعود احمــد عارف نصيرات

رئيس مجلس االدارة

-

-

بلغــت صافــي أربــاح الشــركة لعــام  2018مبلــغ  2,084,564دينــار ،لتصبــح اجمالــي الخســارة المتراكمــة

حــازم احمد عــواد النعيمات

نائب رئيس مجلس االدارة

-

-

ال يوجد

للشــركة المتكاملــة للنقــل المتعــدد والشــركات التابعــة حتــى تاريــخ  2018/12/31مبلــغ ( )3,195,385دينــار.

مخيمــر فالح عــواد المخيمر

عضو مجلس ادارة

-

-

ال يوجد

علي ســليمان محمد الشــطي

عضو مجلس ادارة

-

-

ال يوجد

غازي ســالم ســلمان الجبور

عضو مجلس ادارة

-

-

ال يوجد

ماهــر محمود ســطعان الردايدة

عضو مجلس ادارة

-

-

ال يوجد

ميشــيل الفــرد ميخائيل الحالق

عضو مجلس ادارة

592

592

ال يوجد

تســعى الشــركة المتكاملــه للنقــل الــى توحيــد مواقــع الشــركة وذلــك لزيــادة فاعليــة انظمــة الرقابــه المتخــذه مــن
قبــل ادارة الشــركة  ،بعــد ان قامــت الشــركة باالتفــاق بشــكل نهائــي مــع الســاده المجمــع الكنســي لالســتئجار منهــم
مــا مســاحتة  65دونــم فــي منطقــة مــاركا القامــة مقــر دائــم وموحــد للشــركة المتكاملــه يتضمــن مبيــت للحافــات
ومواقــع صيانــه ومبانــي اداره ومحطــة محروقــات داخليــة بــدال مــن التواجــد باكثرمــن موقــع كمــا هــو الوضــع الحالــي
مــع العلــم بــان الموقــع الجديــد ســيكون قريــب مــن مراكــز انطــاق وعــودة الحافــات.
سوف يتم العمل على اعادة جدولة مديونية بنك االسكان .
سوف يتم العمل على تحديث اسطول حافالت الشركة بحسب االمكانيات المالية للشركة.

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

8,700

ال يوجد

التطــورات المســتقبليه الهامــه والخطــط المســتقبليه للشــركة لعــام 2019
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الشركة

2016

بالدينار األردني

األتعاب (دينار)

سوف يتم العمل على بيع باقي الحافالت القديمة (المشطوبة) كسكراب خالل عام 2019
ســوف يتــم محاولــة رفــع اجــور النقــل للخطــوط المتعاقــد عليهــا  ،وذلــك بالتنســيق مــع امانــة عمــان وهيئــة تنظيــم

النقــل البــري وفقـ ًـا لقــرار مجلــس الــوزراء (. )11638
ســوف يتــم العمــل علــى تحصيــل المبالــغ المالية المســتحقة للشــركة على وزارة النقــل والبالغة تقريبـ ًـا ()5,770,000
ديناربــدل فروقــات االجــور والمحروقــات باالضافــة لمبالغ الدعم الســنوي .
المفاوضات مع امانة عمان الكبرى لتشغيل حافالت وخطوط شركة رؤية عمان الحديثه .

ً
سابقا
*عبداللطيف احمد ســليمان النجداوي عضو مجلس ادارة

-

-

ال يوجد

* مــروان حنا ســليمان الخيطان

ً
سابقا
عضو مجلس ادارة

67.000

25.000

ال يوجد

* نقــوال جــورج نقوال ابو خضر

ً
سابقا
عضو مجلس ادارة

105.952

105.952

ال يوجد

*انتهــت عضويتهــم فــي مجلــس االداره بتاريــخ  2018 /4 /8بعــد ان قامــت الهيئــه العامــه باجتماعهــا
بتاريــخ  2018 /4 /8بانتخــاب مجلــس ادارة جديــد

االدارة العليا
االسم

المنصب

عدد االســهم كما

عدد االســهم كما

في 2018/12/31

في 2017/12/31

الشركات
المســيطر عليها

21

21

ال يوجد

مؤيــد عايــد محمد ابو فرده

المدير العام

-

ال يوجد

زيــاد عبدالمنعــم عبدالفتــاح الحوراني

المدير المالي

-

ال يوجد

غســان رافت ســليم محمد علي

المدقق الداخلي

-

-

مشــهور طــال نوفان العدوان

مديرالعمليات

-

-

ال يوجد

لونــا طالل محمد شــموط

مدير شؤون الموظفين

-

-

ال يوجد

اليوجــد اوراق ماليــه مصــدره مــن الشــركة ومملوكــه مــن قبــل اقــارب مجلــس االداره او اقــارب موظفــي
االداره العليــا كمــا اليوجــد شــركات مســيطر عليهــا مــن قبلهــم

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

تحليــل المركــز المالــي
النســبة المالية

اتعاب التدقيق الخارجي – ( الساده  /المحاسبون العصريون (غوشه وشركاه))
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المزايــا والمكافــآت التــي حصــل عليهــا أعضــاء مجلــس االدارة واالدارة
العليــا للشــركة

مجلس االدارة
االسم

رواتب

المنصب

بدل تنقالت مكافآت نفقات سفر االجمالي

ســعود احمــد عارف نصيرات

رئيــس مجلس االدارة

-

-

37,500

-

37,500

حــازم احمد عــواد النعيمات

نائب رئيس مجلس االدارة

-

-

12,000

-

12,000

مخيمــر فالح عــواد المخيمر

عضــو مجلس ادارة

-

-

12,000

-

12,000

علي ســليمان محمد الشــطي

عضــو مجلس ادارة

-

-

8,633

-

8,633

غازي ســالم ســلمان الجبور

عضــو مجلس ادارة

-

-

8,633

-

8,633

ماهــر محمود ســطعان الردايدة

عضــو مجلس ادارة

-

-

8,233

-

8,233

ميشــيل الفــرد ميخائيل الحالق

عضــو مجلس ادارة

-

-

12,000

-

12,000

* عبداللطيف احمد سليمان النجداوي عضو مجلس ادارة سـ ً
ـابقا

-

-

3,000

-

3,000

* مــروان حنا ســليمان الخيطان

عضو مجلس ادارة سـ ً
ـابقا

-

-

3,000

-

3,000

* نقــوال جــورج نقوال ابو خضر

عضو مجلس ادارة سـ ً
ـابقا

-

-

3,000

-

3,000

*انتهــت عضويتهــم فــي مجلــس االداره بتاريــخ  2018 /4 /8بعــد ان قامــت الهيئــه العامــه باجتماعهــا بتاريــخ
 2018 /4 /8بانتخــاب مجلــس ادارة جديــد
بالدينــار األردني

االدارة العليا
االسم
مؤيــد عايــد محمد ابو فرده

المنصب
المدير العام

رواتب

بــدل تنقالت مكافآت نفقات سفر

االجمالي

79.625

6.000

-

1.000

86.625

23.400

4.200

-

-

27.600

غســان رافت ســليم محمد علي

المدقق الداخلي

11.734

2.400

-

-

14.134

مشــهور طــال نوفان العدوان

مدير العمليات

31.300

4.800

-

-

36.100

لونــا طالل محمد شــموط

مدير شؤون الموظفين

13.550

2.400

-

-

15.950

زيــاد عبدالمنعــم عبدالفتــاح الحوراني المدير المالي

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

االسم

30

مؤيــد عايــد محمد ابو فرده

المنصب
المدير العام

زيــاد عبدالمنعــم عبدالفتــاح الحوراني المدير المالي

30

غســان رافت ســليم محمد علي

المدقق الداخلي

مشــهور طــال نوفان العدوان

مدير العمليات

لونــا طالل محمد شــموط

مدير شؤون الموظفين

سياره

هاتف خلوي

اخرى

يوجد

يوجد

اليوجد

يوجد

يوجد

اليوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

يوجد

يوجد

ال يوجد

ال يوجد

يوجد

ال يوجد

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

المزايــا العينيــه التــي صرفــت لالداره العليا خالل عــام  2018هي على النحو التالي
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تبرعــات دفعتهــا الشــركة خــال عــام 2018
بالرغم من الصعوبات الماليه التي تمر بها الشركة المتكامله فقد قامت الشركة بالمساهمه بما يلي -:
 .1التبــرع لمؤسســة الياســمين لعقــد الــدورات وهــي مؤسســة غيــر ربحيــه تعنــى بشــؤون النقــل العــام بمبلــغ
 2000دينــار.
 .2التبــرع لبعــض الحــاالت االنســانيه مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة بمبلــغ  168دينــار مــن خــال صــرف بطاقــات
تنقــل مجانيــه لهــم .

العقــود والمشــاريع واالرتباطــات التــي عقدتهــا الشــركة مــع الشــركات التابعــه

خــال العــام 2018

عقــدت الشــركة المتكاملــة للنقــل المتعــدد اتفاقيــات مــع الشــركات التابعــة لغايــات اســتئجار حافــات مــن
الشــركات التابعــة مــع ســائقيها مقابــل المبالــغ المبينــة فــي الجــدول التالــي:
آسيا

التوفيق

الظالل

قيمة العقد الســنوي

504,000

360,000

236,000

تاريــخ العقد

2018/1/1

2018/1/1

2018/1/1

مدة العقد

سنه واحده

سنه واحده

سنه واحده

الشركة

بالدينــار األردني

كمــا يوجــد اتفــاق مــع الشــركة المتكاملــة للبطاقــات الذكيــة يتــم بموجبهــا دفــع عمولــة تحصيــل مــا نســبتها % 5
مــن قيمــة المبالــغ المحولــة ألجهــزة الشــحن الموجــودة لــدى وكالء ومندوبــي توزيــع البطاقــات المدفوعــة مســبقا
المســتخدمة مــن قبــل المواطنيــن المنتفعيــن مــن خدمــة نقــل الــركاب المقدمــة مــن الشــركة المتكاملــة للنقــل
المتعــدد .كمــا قامــت الشــركة المتكاملــة للنقــل المتعــدد بعــام  2018بشــراء  65حافلــة جديــدة مــن شــركة تجــارة
الشركة المتكاملة للنقل المتعدد
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الشــركة الســيد ميشــيل حــاق هــو مديرمالــي تنفيــذي لمجموعــة شــركات ابوخضــر .
واليوجــد عقــود او مشــاريع او ارتباطــات عقدتهــا الشــركة المتكاملــة للنقــل المتعــدد مــع الشــركات التابعــة او
الشــركات الشــقيقة او الشــركات الحليفــة غيــر ماذكــر اعاله.واليوجــد عقــود او مشــاريع او ارتباطــات عقدتهــا
الشــركة المتكاملــة للنقــل المتعــدد مــع رئيــس مجلــس االدارة او اعضــاء المجلــس او المديــر العــام او اي
موظــف فــي الشــركة او اقاربهــم .

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

المركبــات بقيمــة ( )7,596,500دينــار وهــذه الشــركة هــي مــن مجموعــة شــركات ابوخضــر  ،وعضــو مجلــس ادارة
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المتكاملــه للنقــل المتعــدد للســنه المنتهيــه اعمالهــا 2018

ً
ـتنادا الحــكام المادتيــن (ن  ) 12 /و (  / 118ب ) مــن قانــون االوراق الماليــه
باالشــاره الــى الموضــوع اعــاه و اسـ
رقــم ( )18لســنة  2017والمقــره بموجــب قــرار مجلــس مفوضــي هيئــة االوراق الماليــه رقــم (  ) 2017 / 146تاريــخ
 2017/5/22نقــدم لكــم تقريــر يلخــص مــدى التــزام الشــركة المتكاملــه للنقــل المتعــدد ممثلــه بمجلــس ادارة الشــركة
وادارتهــا التنفيذيــه بتطبيــق احــكام وتعليمــات حوكمــة الشــركات المســاهمه العامــه المدرجــه .
حيــث يتضمــن التقريــر جميــع المتطلبــات المنصــوص عليهــا مــن قبــل مجلــس مفوضــي هيئــة االوراق الماليــه
وكمــا تــم االفصــاح عنهــا مــن قبــل الهيئــه .

 .1المعلومــات والتفاصيــل المتعلقــه بتطبيــق احــكام هــذه التعليمــات وقواعــد حوكمــة الشــركات
فــي الشــركة المتكاملــه للنقــل المتعــدد

المســؤولية تجــاه المجتمع

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

المــاده رقم 1

تشــكيل مجلس اداره

مطبق

المــاده رقم 2

مهــام ومســؤوليات مجلس االداره

مطبق

المــاده رقم 3

اللجــان التــي يشــكلها مجلس االداره

مطبق

المــاده رقم 4

اجتماعــات مجلس االداره

مطبق

المــاده رقم 5

اجتماعــات الهيئــه العامه

مطبق

المــاده رقم 6

حقوق اصحــاب المصالح

مطبق

المــاده رقم 7

االفصاح والشــفافيه

مطبق

مدقق الحســابات الخارجي

مطبق

تعامــات االطراف ذوي العالقه

مســاهمة الشــركة فــي حمايــة البيئة

مســاهمة الشــركة فــي خدمــة المجتمــع المحلي

الترشــيد فــي اســتهالك الوقــود مــن خــال

قامــت الشــركة ولعــدة ســنوات بتقديــم الدعــم

المــاده رقم 8

التخفيــف مــن اســتعمال الســيارات الخاصــة

لبعــض الفعاليــات التــي أقامتهــا أمانــة عمــان

المــاده رقم 9

مطبق

واســتخدام وســائل النقــل والحــد مــن أزمــة

الكبــرى مثــل ماراثــون البحــر الميــت والمراثونــات

المواصــات واالختناقــات المروريــة علــى الطــرق.

األخــرى ،حيــث قامــت الشــركة بتزويــد األمانــة

 .2اســماء اعضــاء مجلــس االداره الحالييــن والمســتقلين خــال الســنه وتحديــد فيمــا اذا كان العضــو

بحافــات لنقــل المشــاركين فــي الفعاليــات

تنفيــذي او غيــر تنفيــذي ومســتقل او غيــر مســتقل

التأكيــد علــى الموظفيــن عامــة والســائقين خاصــة

34

عنوان الماده

ً
جــدا .
وبأســعار رمزيــة

بالمحافظــة علــى نظافــة الحافــات وعــدم القــاء

تقــوم الشــركة بدعــم طــاب الجامعــات ذوي

النفايــات فــي غيــر األماكــن المخصصــة لهــا

االحتياجــات المختلفــة وتقديــم خدمــة النقــل لهــم

والتعميــم علــى الــركاب بالمثــل مــن خــال اللوائــح

دون مقابــل .

والتعليمــات المنشــورة.

تقــوم الشــركة باســتقبال المتدربيــن بالتعــاون مــع

االسم

ممثل عن

المنصب

الصفه

ســعود نصيرت

شــركة ادارة المساهمات

رئيــس مجلس االداره

تنفيذي

حــازم نعيمات

امانــة عمان الكبرى

نائــب رئيس مجلس االداره

غيــر تنفيذي

مخيمــر ابو جاموس

شــركة ادارة المساهمات

عضــو مجلس اداره

غيــر تنفيذي

الجامعــات ومعاهــد التدريــب المهنــي ،لتمكينهــم

ماهر الحســن

شــركة ادارة المساهمات

عضــو مجلس اداره

غيــر تنفيذي

مــن الممارســة العمليــة فــي كافــة المجــاالت

علي الشــطي

شــركة ادارة المساهمات

عضــو مجلس اداره

المهنيــة المتعلقــة بعمليــة اصــاح وصيانــة

غيــر تنفيذي

غازي الجبور

شــركة ادارة المساهمات

عضــو مجلس اداره

غيــر تنفيذي

ميشــيل حالق

الشــركة االردنيه

عضــو مجلس اداره

غيــر تنفيذي

الحافــات.

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

رقم الماده

مــدى التــزام الشــركة بالتطبيق للبنود
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 .3المناصب التنفيذيه في الشــركة واســماء االشــخاص الذين يشــغلونها

 .8اســم رئيــس واعضــاء كل مــن لجنة الترشــيحات والمكافات ولجنة العطــاءات و اللجنه التنفيذيه

المتكاملــه للنقــل المتعــدد للســنه المنتهيــه اعمالهــا 2018

المتكاملــه للنقــل المتعــدد للســنه المنتهيــه اعمالهــا 2018

تم االشارة الى هذة المعلومات ضمن التقرير السنوي للشركة لعام 2018

لجنة الترشــيحات والمكافات:
 .4جميــع عضويــات مجالــس االداره التــي يشــغلها عضــو مجلــس االداره فــي الشــركات المســاهمه
العامــه (ان وجــدت)

اســماء اعضاء لجنة الترشــيحات والمكافات

تم االشارة الى هذة المعلومات ضمن التقرير السنوي للشركة لعام 2018

 .5اســم ضابط ارتباط الحوكمه في الشــركة

المســمى الوظيفي

الصفة

مخيمــر ابو جاموس

رئيــس اللجنه

غيــر تنفيذي

ميشــيل حالق

عضو

غيــر تنفيذي

مؤيــد ابو فرده

عضو

تنفيذي

اليوجد

لجنــة العطاءات :
عدد االعضاء

اسم اللجنه

اســماء اعضــاء لجنة العطاءات

لجنــة التدقيق

3

علي الشــطي

رئيــس اللجنه

لجنــة الترشــيحات والمكافات

غيــر تنفيذي

3

غازي الجبور

عضو

غيــر تنفيذي

لجنــة العطاءات

3

مؤيــد ابو فرده

عضو

تنفيذي

اللجنــه التنفيذيه

3

 .7اســم رئيــس واعضــاء لجنــة التدقيــق ونبــذه عــن مؤهالتهــم وخبراتهــم المتعلقــه باالمــور
الماليــه او المحاســبيه

الصفة

الخبــرات المتعلقه
باالمــور الماليه

ميشــيل حالق

رئيــس اللجنه

بكالوريس

غيــر تنفيذي

محاســب قانوني

حــازم نعيمات

عضو

بكالوريس

غيــر تنفيذي

محامي

علي الشــطي

عضو

بكالوريس

غيــر تنفيذي

دكتــوراة ادارة مالية

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

اســماء اعضــاء لجنة التدقيق

36

المســمى الوظيفي

الصفة

المســمى الوظيفي

المؤهالت

اللجنــه التنفيذيه :

اســماء اعضاء اللجنــه التنفيذيه

المســمى الوظيفي

الصفة

حــازم النعيمات

رئيــس اللجنه

غيــر تنفيذي

مخيمــر ابو جاموس

عضو

غيــر تنفيذي

مؤيــد ابو فرده

عضو

تنفيذي

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

 .6اســماء اللجان المنبثقه عن مجلس االداره
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المتكاملــه للنقــل المتعــدد للســنه المنتهيــه اعمالهــا 2018
 .9عــدد اجتماعــات اللجــان خالل الســنه مع بيان االعضاء الحاضرين
عدد االجتماعات

اسم اللجنه

عــدد االعضاء الحاضرين

عدد االعضاء

لجنــة التدقيق

5

3

3

لجنــة الترشــيحات والمكافات

0

3

0

لجنــة العطاءات

9

3

3

اللجنــه التنفيذيه

1

3

3

 .10عــدد اجتماعــات لجنــة التدقيق مع المدقق الخارجي
عدد االجتماعات

اسم اللجنه
لجنــة التدقيــق – المدقــق الخارجي

4

عــدد االعضاء الحاضرين
3

 .11عــدد اجتماعــات مجلــس االداره خالل الســنه  2018مع عدد االعضاء الحضور

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد
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تاريخ االجتماع

عدد االعضاء

االجتمــاع رقم 1

2018/4/15

7

6

االجتمــاع رقم 2

2018/4/15

7

6

االجتمــاع رقم 3

2018/5/7

7

6

االجتمــاع رقم 4

2018/5/31

7

االجتمــاع رقم 5

2018/6/28

7

االجتمــاع رقم 6

2018/8/1

7

7

االجتمــاع رقم 7

2018/9/17

7

7

االجتمــاع رقم 8

2018/10/17

7

6

االجتمــاع رقم 9

2018/11/14

7

5

االجتمــاع رقم 10

2018/11/28

7

7

7
6
الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

رقم االجتماع

عــدد االعضاء الحاضرين
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علــى اســتمرارية الشــركة خــال الســنة الماليــة التاليــة .

وتوفيــر نظــام رقابــة فعــال فــي الشــركة.

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

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

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

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

االقرارات

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

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

المتكاملــة للنقــل المتعــدد وشــركاتها التابعــة لعــام 2018
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43
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الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

