آﻠﻤــﺔ رﺋـﻴﺲ
ﻣﺠﻠـﺲ اﻹدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
حضرات المساھمين الكرام
السالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته
يس عدني أن أرح ب بك م جميع ا أجم ل ترحي ب بأس مي وبالنياب ة ع ن الس ادة أعض اء مجل س اإلدارة وأن
أش كركم عل ى تفض لكم بحض ور إجتم اع الھيئ ة العام ة الع ادي الس ابع والعش رون ويس رنا أن نع رض عل ى
ھيئ تكم الم وقرة أب رز النت ائج واالنج ازات الت ي تحقق ت خ الل الس نة المالي ة المنتھي ة ف ي 2019/12/31
.
لق د ش ھد ع ام  2019تحس نا ملموس ا ف ي اس تقطاب االف واج الس ياحية وف ي قط اع نق ل الس ياح و بنس بة
 %51مع ثبات في معدل حركة النقل العام خالل عام . . 2019
و باستعراض النتائج المالية للشركة نجد ان اإليرادات التشغيلية أرتفعت بمبلغ  2,6مليون دينار ) (09%لتصل إلى  31مليون
دينار مقارنة مع  28,4مليون دينار في عام  ، 2018كما أرتفعت التكاليف التشغيلية بمبلغ  1,3مليون دينار ) (6%لتصل إلى
 23,9مليون دينار مقارنة مع  22,5مليون دينار في عام 2018

نتيجة لما سبق  ،حققت الشركة ربحا ً صافيا ً بعد الضريبة بلغ  2,9مليون دينار مقارنة مع صافي ربح في عام  2018بلغ  2مليون
دينار أي بارتفاع بلغ  900الف دينار وبنسبة .٪45

وباالضافة الى ذلك فإنه يسعدني ان أعرض على حضراتكم خالصة ما قامت به الشركة لتنويع مصادر الدخل خالل عام 2019
والتي ستبرز نتائجھا خالل عام  2020وأھمھا:
 .1تقوم الشركة بانشاء مبنى تجاري على قطعة االرض المملوك ة لھ ا ف ي مدين ة العقب ة  ،سيتض من ھ ذا المبن ى مكات ب
وصاالت استقبال وانطالق بأعلى المواصفات التي تليق بأسم شركة جت ومركزھا الريادي .
حيث من المتوقع االنتھاء من ھذا المش روع خ الل النص ف االول م ن ع ام  .2020ذل ك س يؤدي ال ى تحس ين ج ودة
الخدم ة المقدم ة لزب ائن الش ركة  ،وك ذلك س يوفر دخ ال اض افيا م ن ت أجير المح الت التجاري ة للغي ر حت ى ت تمكن م ن
استرداد تكاليف االنشاء خالل االعوام القليلة القادمة .
 .2ستسعى الشركة باالستمرار بدراس ة الف رص المتاح ة لتعزي ز وتعظ يم االي رادات واالرب اح م ن خ الل تنوي ع مص ادر
الدخل وتقليل المخاطر وضمن نطاق أعمال وغايات الشركة .
 .3ستواص ل الش ركة باالس تمرار بتح ديث حافالتھ ا ض من اعل ى المواص فات العالمي ة لخدم ة عمالئھ ا بج ودة عالي ة
وخدمات مميزة .

 .4تسعى الشركة الستبدال مصادر الطاقة التقليدية باخرى متجددة واكثر كفاءة في جميع مرافقھا
 .5االستمرار بتحديث انظمة البيانات التكنولوجية بما يتماشى مع مع ايير االس واق العالمي ة وبم ا يض من المحافظ ة عل ى
الوضع التنافسي للشركة
 .6االستمرار في تطوير الخدمات المقدمة لعمالئنا ف ي جس ر المل ك حس ين لتعزي ز ثق تھم بج ودة الخ دمات وك ذلك الس ير
جنبا الى جنب مع الجھات المختصة ھناك لضمان تقديم اعلى مستوى من الخدمات
 .7االستمرار في خدمة وتنمية المجتمع المحلي في اماكن تواجد الشركة .
إن الش ركة كان ت وم ا زال ت اس تناداً إل ى س معتھا الطيب ة والثق ة العالي ة الت ي تتمت ع بھ ا مقص داً لمختل ف
الش رائح م ن العم الء  ،وإنن ا ونح ن نأم ل أن يش ھد الع ام الق ادم  2020انفراج ا ً ف ي االوض اع الس ائدة
فأنن ا نؤك د عل ى المض ي ق دما ً ف ي مس يرة الش ركة الناجح ة و الت ي ترتك ز عل ى المحافظ ة عل ى مكتس بات
الش ركة ومس توى ادائھ ا المتمي ز لالنط الق ق دما نح و المس تقبل مس تندين عل ى نھجن ا االس تراتيجي
المبني على العمل المؤسسي والمھني .
وختاما اسمحوا لي بإسمي وبإسم أعضاء مجلس االدارة ان نتقدم بالشكر الجزيل إلى مساھمي الشركة وعمالئھا على ثقتھم الغالي ة
ودعمھم المتواصل والمستمر  ،وال يسعني أيضا إال أن أتقدم بالشكر إلى إدارة الشركة ممثلة بمديرھا العام وكاف ة الم وظفين عل ى
جھودھم وتفانيھم في أداء العمل بأمانة وإخالص.
والسالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته

كمال البكري
رئيس مجلس اإلدارة

ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻣﺠﻠـﺲ اﻹدارة

تقرير مجلس اإلدارة

حضرات المساھمين الكرام
السالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته
يس عدني أن أرح ب بك م جميع ا أجم ل ترحي ب بأس مي وبالنياب ة ع ن الس ادة أعض اء مجل س اإلدارة وأن
أش كر تفض لكم بحض ور اجتم اع الھيئ ة العام ة الع ادي الس ابع والعش رون لش ركة النقلي ات الس ياحية
األردني ة المس اھمة العام ة المح دودة )ج ت( ويس رنا أن نع رض عل ى ھيئ تكم الم وقرة التقري ر الس نوي
لمجل س اإلدارة المتض من خالص ة نت ائج أعم ال الش ركة واب رز النت ائج واالنج ازات الت ي تحقق ت و قائم ة
المرك ز الم الي الموح دة وقائم ة ال دخل الموح دة للس نة المالي ة المنتھي ة ف ي  ، 2019/12/31م ع إقرارن ا
بكام ل المس ؤولية ع ن ص حة البيان ات وت وفير نظ ام رقاب ة فع ال ف ي الش ركة مؤك دين عل ى ع دم وج ود أي
أمور جوھرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خالل السنة القادمة . 2020

فيما يلي البيانات حسب تعليمات اإلفصاح بموجب قانون األوراق المالية رقم ) (76لسنة . 2002

ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻹﻓﺼﺎح

بيانات اإلفصاح
أوال -:أ -:األنشطة الرئيسية لشركة النقليات السياحية األردنية ) الشركة األم(.
إن النش اط الرئيس ي لش ركة النقلي ات الس ياحية األردني ة وھ ي الش ركة األم ھ و النق ل الس ياحي
المتخص ص حي ث تق وم الش ركة بنق ل األف واج الس ياحية الواف دة إل ى مختل ف المواق ع الس ياحية
واألثري ة داخ ل المملك ة  ،حس ب الب رامج المع دة م ن قب ل مكات ب الس ياحة  ،وك ذلك تق وم الش ركة
بت أجير الباص ات ك رحالت س ياحية للمجموع ات المحلي ة س واء داخ ل المملك ة أو إل ى خارجھ ا ،
كما أنھا تقوم بتأجير الباصات لرحالت الحج والعمرة .
ب -:يق ع المرك ز الرئيس ي للش ركة ) االدارة العام ة( ف ي منطق ة ال دوار الس ابع ف ي مدين ة عم ان ويبل غ
عدد الموظفين العاملين فيه ) (45موظف.
 كم ا ان ه يوج د ل دى الش ركة ك راج لص يانة ومبي ت الباص ات عل ى طري ق أوتوس تراد عم انالزرق اء ويتب ع ل ه قس م الص يانة والحرك ة ومس تودعات قط ع الغي ار ويبل غ ع دد الع املين في ه م ن
سائقين وإداريين وفنيين ) (204موظفا وال يوجد للشركة أي فروع أخرى.
ج -:يبل

غ حج

م االس

تثمار الرأس

مالي للش

ركة ) (19,576,923دين

ار ويبل

غ رأس

مال الش

ركة

) (10,800,000دينار وإجمالي عدد العاملين فيھا ) (258موظفا.

ثانيا -:الشركات التابعة -:
أ -:شركة جت لنقل الركاب-:
وھ ي ش ركة تابع ة )ذات مس ؤولية مح دودة( تمتل ك ش ركة النقلي ات الس ياحية األردني ة ) (%99م ن
رأس مالھا ويتمث ل النش اط الرئيس ي لھ ذه الش ركة بنق ل الرك اب والمس افرين م ن خ الل خطوطھ ا البري ة
المنتظم ة العامل ة داخ ل المملك ة األردني ة الھاش مية وال ى ال دول المج اورة حي ث تق وم الش ركة بتس يير
خط وط نق ل رك اب منتظم ة م ن مدين ة عم ان ال ى مدين ة العقب ة وذل ك م ن خ الل اربع ة ف روع ف ي مدين ة
عم ان )العب دلي  ،طبرب ور  ،الوح دات  ،ال دوار الس ابع ( وتق وم ك ذلك بتس يير خ ط من تظم م ن مدين ة عم ان
ال ى مدين ة ارب د م ن خ الل مكتبيھ ا ف ي مدين ة عم ان ) طبرب ور  ،ال دوار الس ابع ( وتق وم الش ركة ايض ا ً
بتس يير خ ط م ن مدين ة الزرق اء ال ى مدين ة العقب ة وك ذلك م ن مدين ة ارب د ال ى مدين ة العقب ة وخ ط آخ ر يعم ل
ما بين الزرقاء واربد وللشركة فروع في كل مدينة العقبة والزرقاء واربد .

أم ا بالنس بة ال ى الخط وط الخارجي ة ف إن الش ركة تق وم بتس يير خ ط عم ان الق اھرة وبالتع اون م ع ش ركة
االتح اد العرب ي للنق ل الب ري  -ف رع مص ر ،كم ا تمتل ك الش ركة خط وط نق ل بري ة لك ل م ن الس عودية ،
بغداد ،دمشق حيث من المتوقع ان يتم اعادة تفعيلھا في المستقبل القريب
يق ع المرك ز الرئيس ي للش ركة ف ي منطق ة العب دلي ف ي مدين ة عم ان ويبل غ ع دد الم وظفين الع املين في ه
) (44موظف كما يوجد للشركة فروع على النحو التالي -:
-

مكتب في مدينة العقبة يبلغ عدد العاملين فيه ) (56موظف

-

مكتب في جسر الملك حسين يبلغ عدد العاملين فيه ) (111موظف

-

مكتب في منطقة الوحدات )مجمع الجنوب( يبلغ عدد العاملين فيه ) (12موظف

-

مكتب في مدينة اربد يبلغ عدد العاملين فيه ) (23موظف

-

مكتب في منطقة طبربور يبلغ عدد العاملين ) (12موظفين

-

مكتب في الدوار السابع يبلغ عدد العاملين فيه ) (15موظف

-

مكتب في مدينة الزرقاء يبلغ عدد العاملين فيه ) (17موظف

-

مكتب في المعبر الشمالي يبلغ عدد العاملين فيه ) (6موظفين

-

مكتب في مجمع رغدان السياحي يبلغ عدد العاملين فيه ) (1موظف
وال يوج د لھ ذه المكات ب حج م اس تثمار رأس مالي النھ ا مج رد مكات ب حج ز وانط الق  ،ويعم ل
ل دى الش ركة ايض ا ) (29مض يفة ومض يف  ،ام ا الس ائقين والفني ين وع ددھم ) (243موظ ف
ف إن مرك ز عملھ م ھ و ك راج الش ركة االم وھ ي ش ركة النقلي ات الس ياحية االردني ة وان ه ال يوج د
لدى الشركة اي فروع اخرى.

ويبلغ رأسمال ھذه الشركة ) (1,000,000دينار واجمالي عدد العاملين فيھا ) (569موظفا.
ب -:شركة راية جت لنقل الركاب -:
وھ ي ش ركة تابع ة )ذات مس ؤولية مح دودة( تمتل ك ش ركة ج ت لنق ل الرك اب ) (%100م ن رأس مالھا
ويتمث ل النش اط الرئيس ي لھ ذه الش ركة بتق ديم خدم ة النق ل المتمي ز) (VIPوالنق ل الع ادي للمس افرين عل ى
خط عمان العقبة عمان.
يق ع المرك ز الرئيس ي للش ركة ف ي منطق ة ال دوار الس ابع ف ي عم ان ويبل غ رأس مال ھ ذه الش ركة
) (500,000دين ار واجم الي ع دد الم وظفين الع املين فيھ ا ) (13موظ ف  ،وال يوج د للش ركة اي
فروع اخرى .
ج -شركة جت للسياحة والسفر -:
وھ ي ش ركة تابع ة )ذات مس ؤولية مح دودة( تمتل ك ش ركة النقلي ات الس ياحية االردني ة ) (%100م ن
رأس مالھا ويتمث ل النش اط الرئيس ي لھ ذه الش ركة بتق ديم خدم ة الس ياحة الداخلي ة والخارجي ة وحج ز ت ذاكر
الطيران.
يق ع المرك ز الرئيس ي للش ركة ف ي فن دق االردن ف ي عم ان ويبل غ رأس مال ھ ذه الش ركة ) (50,000دين ار
واجمالي عدد الموظفين العاملين فيھا ) (9موظفين  ،وال يوجد للشركة اي فروع اخرى .

ثالثا -:
أ -مجلس االدارة

الرقم

االسم

1

السيد كمال غريب البكري
ممثل بنك القاھرة عمان

2

السيد ھشام ظافر طاھر المصري
ممثل شركة المسيرة لالستثمار

المنصب

تاريخ
الوالدة

الرقم الوطني

نبذه تعريفية

رئيس المجلس

1969

بكالوريوس حقوق عام  / 1991مدير عام بنك القاھرة عمان  /عضو مجلس ادارة في كل من شركة التامين
9691001294
االردنية وشركة الزيوت االردنية

نائب الرئيس

1981

بكالوريوس إقتصاد و كمبيوتر عام  ،2003مدير عام الشركة التقنية لتجارة المركبات وقطع الغيار ورئيس ھيئة
9811001756
المديرين في شركة الظافر لالستثمار /رئس ھيئة المديرين لشركة المتميزة لخدمات قطع االليات

عضو

1928

 9281005675رجل اعمال  /القنصل الفخري لماليزيا في االردن  /عضو مجلس ادارة الشركة العربية الدولية للفنادق

4

السيد احمد ابراھيم محمد جمجوم
ممثل شركة عمان لالستثمار السياحي

عضو

1964

ماجستير نظم محاسبة وتدقيق عام  / 1991عضو مجلس ادارة شركة الحمة االردنية  /عضو مجلس ادارة
9641024732
شركة فلسطين لالستثمار السياحي

5

السيد سيف كميل عبد الرحمن سعد الدين
ممثل شركة الظافر لالستثمار

عضو

1981

عضو ھيئة مديرين في كل من شركة المشرق للصناعات المعدنية محدودة المسؤولية والشركة التقنيه
 9811057269اللوجستيه لحلول االعمال االلكترونيه والشركة التقنية لتجارة المركبات وقطع الغيار محدوده المسؤولية
والشركة المتميزة لخدمات قطع اآلليات

6

السيد فاروق يزيد عدنان المفتي
ممثل شركة السبيل لالستثمارات المالية

عضو

1992

بكالوريوس ادارة اعمال عام  / 2014مستثمر في مشاريع وصناعات الطعام والشراب /عضو ھيئة مديرين في
9921054155
شركة الحكمة لالستثمارات المالية

7

السيد سفيان المناصير
ممثل شركة التقنية لتجارة المركبات
وقطع الغيار

عضو

1963

بكالوريوس محاسبة عام  / 1986ماجستير إدارة مالية عام  / 2002دكتوراة إدارة مالية عام  / 2007نائب
9631001785
رئيس ھيئة المديرين لشركة البشائر األردنية الزراعية .

3

السيد عبد الحي عطاﷲ المجالي
ممثل شركة استرا لالستثمار

بكالوريوس علوم مالية ومصرفية عام  / 2003مدير عام الشركة المتميزة لخدمات قطع اآلليات ..

ب -أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية

الرقم

االسم

المنصب
المدير العام

1

السيد مالك الخوري بولس حداد

2

السيد وليد احمد عبد المعطي عمران

نائب المدير العام  -المدير المالي
التنفيذي

3

السيد ايمن زعل عواد العساف

نائب المدير العام  -المدير الفني

تاريخ
الوالدة

الرقم الوطني

1957

9571022609

1973

9731003831

1966

9661005443

نبذه تعريفية
ھندسة ميكانيك /وزير سابق /رئيس قطاع النقل العربي – مجلس الوحدة االقتصادية
العربية  -القاھرة  /رئيس مجلس ادارة االتحاد العربي للنقل البري /رئيس ھيئة
المديرين لشركة مركز تنمية الحرف االردنية /عضو مجلس ادارة شركة الفنادق
والسياحة االردنية
بكالوريوس محاسبة  / 1997ماجيستير ادارة اعمال  / 2013شغل منصب المدير
المالي لدى شركة المجمعات والطرق الدولية  -ابو ظبي.
بكالوريوس ھندسة ميكانيك عام  / 1992عمل سابقا لدى مجموعة نقل والشركة
المتكاملة للنقل وجنرال موتورز وشركة TRW

رابعا -:بيان كبار مالكي األسھم المصدرة من قبل الشركة

م

عــــــدد األســــــــــــــــــــــــھم

االسم
2018/12/31

النسبة

2019/12/31

النسبة

-1

الشركة العربية للتموين والتجارة

2,275,242

%21

2,275,242

%10

-2

بنك القاھرة عمان

1,080,000

%10

1,080,000

%10

-3

بنك االستثمار العربي االردني

1,080,000

%10

1,080,000

%10

-4

شركة المسيرة لالستثمار

656,142

%6

656,142

%6

-5

شركة الظافر لالستثمار

646,567

%6

656,142

%6

-6

خالد ھاشم عطا الشوا

540,404

%5

540,404

%5

خامسا -:الوضع التنافسي للشركة
تبل غ ع دد الش ركات العامل ة ف ي مج ال النق ل الس ياحي المتخص ص  11ش ركة منھ ا ثالث ة ش ركات
مس اھمة عام ة والب اقي ھ ي عب ارة ع ن ش ركات تض امنية ويبل غ ع دد الح افالت الت ي تمتلكھ ا جمي ع ھ ذه
الش ركات م ا يق ارب ) (760حافل ة م ن مختل ف االحج ام والمواص فات  ،وتمتل ك ش ركة ج ت ف ي ھ ذا
القط اع ) (120حافل ة وبنس بة  %16م ن اجم الي ع دد الح افالت الس ياحية ف ي االردن وب الرغم م ن
وج ود ش ركات أخ رى تعم ل كش ركات ت أجير لل رحالت الداخلي ة ورح الت الح ج والعم رة ف أن الش ركة
ما زالت تحتفظ لنفسھا بجزء ھام من قطاع النقل السياحي .
وتبل غ ع دد الح افالت الت ي تعم ل ف ي مج ال نق ل الرك اب ) (100حافل ة وتش كل م ا نس بته  %5م ن اجم الي
ع دد ح افالت النق ل الع ام العامل ة ف ي المملك ة والب الغ ع ددھا ) (2,200حافل ة وذل ك بن اءاً عل ى بيان ات
ھيئ ة تنظ يم النق ل الب ري ووفق ا ً للدراس ات الت ي اجرتھ ا الھيئ ة فأن ه ي تم نق ل م ا يق ارب ) (40ملي ون راك ب
محل ي )ب ين الم دن وداخلھ ا( تنق ل الح افالت م ا نس بته  %18م نھم أي م ا يع ادل ) (7ملي ون راك ب
وتحظ ى الش ركة ك ذلك بنص يب متمي ز م ن ھ ذا القط اع نق ل الرك اب فق د قام ت الش ركة بنق ل م ا يق ارب
) (2,5ملي ون مس افر خ الل ع ام  2019وھ ي تش كل م ا نس بته  %35م ن اجم الي اع داد الرك اب ال ذين
يستعملون الحافالت علما ً بأن الشركة ال تقوم باعمال النقل داخل المدن .

سادسا -:درجة االعتماد على موردين محددين
ال يوج د اعتم اد عل ى م وردين مح ددين او عم الء رئيس يين محلي ا وخارجي ا يش كلون  %10ف اكثر م ن
اجمالي المشتريات و /او المبيعات .

سابعا -:وصف ألي حماية حكومية أو امتيازات
ال يوج د أي حماي ة حكومي ة او امتي ازات تتمت ع بھ ا الش ركة او اي م ن منتجاتھ ا بموج ب الق وانين
واألنظمة المعمول بھا او غيرھا.
كما ال يوجد اي براءات اختراع او حقوق امتياز لدى الشركة.

ثامنا -:القرارات الحكومية
ال يوج د اي ق رارات ص ادرة ع ن الحكوم ة او المنظم ات الدولي ة او غيرھ ا لھ ا اث ر م ادي عل ى عم ل
الش ركة او منتجاتھ ا او ق درتھا التنافس ية  ،باس تثناء أن ھنال ك ق رارات حكومي ة ت ؤثر بعم ل الش ركة م ن
ناحي ة الي ة احتس اب الض ريبة المفروض ة عل ى الش ركات المس اھمة العام ة وذات المس ؤولية المح دودة
مقارن ة بش ركات التض امن والمؤسس ات الفردي ة ،حي ث ان ھنال ك ن وع م ن ع دم التك افؤ ب ين المكلف ين
ض ريبيا األم ر ال ذي ي ؤثر س لبا عل ى عم ل الش ركة وك ذلك زي ادة نس بة الض ريبة المفروض ة عل ى القط اع
.
ام ا بالنس بة ال ى مع ايير الج ودة الدولي ة ف أن الش ركة تق وم بش راء الباص ات ض من مواص فات ذات ج ودة
عالي ة مح ددة م ن قب ل الجھ ات المعني ة كم ا قام ت الش ركة بتط وير وتحس ين انظم ة العم ل وأدل ة السياس ات
واالج راءت والمنھجي ات والبيئ ة التنظيمي ة وتوثي ق س ير اج راءات عملياتھ ا ورس م خرائطھ ا ف ي س بيل
اع ادة ھندس تھا بم ا يلب ي احتياج ات اص حاب العالق ة ال داخليين والخ ارجيين وتط وير وتحس ين خ دماتھا
وتلبية احتياجات عمالئھا .

الھيئة العامة
تاسعا ً  -:الھيكل التنظيمي لشركة النقليات السياحية االردنية
مجلس اإلدارة
لجنة التدقيق

اللجنة التنفيذية

شركة جت لنقل الركاب

وحدة التدقيق الداخلي

المدير العام

شركة راية جت لنقل الركاب

مكتب المدير العام

شركة جت للسياحة والسفر

التسويق والتطوير والعالقات العامة

نائب المدير العام للشؤون المالية والتخطيط االستراتيجي

الحاسوب
ونظم
المعلومات

الدائرة المالية

التخطيط
االستراتيجي
والتميز

نائب المدير العام للشؤون الفنية والتشغيلية

الموارد
البشرية

المحاسبة
والتحليل
المالي

قسم
المستودعات

شؤون
الموظفين

الخزينة

المشتريات

التأھيل
والتدريب

التحصيل

التأمين
الصحي
والممتالكات

المطالبات

تخطيط قوى
العمل

إدارة
النقل
السياحي

ادارة
المحروقات

دائرة
ضمان
الجودة

إدارة
نقل
الركاب

الدائرة
الفنية

قسم الصيانة
والغسيل

السيطرة
والمراقبة

قسم الحركة

قسم الحراسة
والخدمات
المساندة

الشؤون
اإلدارية

قسم المساھمين

التأمين
والترخيص
الشؤون
القانونية

أ -الھيكل التنظيمي لشركة جت لنقل الركاب )التابعة(
المدير العام

نائب المدير العام للشؤون الفنية والتشغيلية

مدير نقل الركاب

منطقة عمان والوسط

فرع العبدلي

فرع الوحدات

فرع طبربور

فرع الجسر

فرع السابع

فرع الزرقاء

مركز االتصال

منطقة العقبة

منطقة اربد والشمال

دائرة البريد

فرع العقبة

فرع اربد

نقل البريد الداخلي

فرع الميناء

فرع المعبر الشمالي

نقل البريد الخارجي

المنطقة الحرفية

االشتراكات

المفقودات والشكاوي

المضيفين والمضيفات

ب  -:الھيكل التنظيمي لشركة راية جت )التابعة(

المدير العام

نائب المدير العام للشؤون الفنية والتشغيلية

مدير نقل الركاب

فرع السابع

مبيعات الخط العادي

فرع العقبة

مبيعات الخط العادي

مبيعات ) ( VIP

مبيعات ) ( VIP

ج  -:الھيكل التنظيمي لشركة جت للسياحة والسفر )التابعة(
رئيس ھيئة المديرين

المدير العام

مدير المكتب

السياحة الداخلية

السياحة الوافدة

السياحة الخارجية

تذاكر الطيران

ج  -:يبل غ ع دد م وظفي ش ركة النقلي ات الس ياحية االردني ة وھ ي الش ركة االم ) (258موظ ف ويبل غ ع دد
م وظفي ش ركة ج ت لنق ل الرك اب وش ركة راي ة ج ت وش ركة ج ت للس ياحة والس فرھي الش ركات
التابعة ) (591موظف وتقع فئات مؤھالتھم كما ھو مبين فيما يلي -:

عدد موظفي شركة النقليات
السياحية )االم(

عدد موظفي الشركات التابعة

المجموع

1

دكتوراه

1

0

1

2

ماجيستير

1

3

4

3

بكالوريوس

46

88

134

4

دبلوم

24

53

77

5

ثانوية عامة

26

68

94

6

اقل من ثانوية

154

366

520

7

مركز التدريب المھني

6

13

19

258

591

849

المؤھل العلمي

م

المجموع

د -:برامج التأھيل والتدريب لموظفي الشركة خالل عام  2020كما يلي -:
اسم الدورة

م

عدد الموظفين

1

Lead Implementer

1

2

التسويق االلكتروني

1

3

المضيفين ) الطريق الى افضل خدمات للركاب(

27

4

تشريعات عمالية " قانون الضمان االجتماعي وقانون العمل وقانون ضريبة الدخل

2

5

الوعي المعلومات االمني

8

6

مھارات الحاسوب

9

7

البرنامج التدريبي لتطوير مھارات موظفي جت

4

8

التخطيط و التنظيم و تحديد االھداف بكفاءة عالية

2

9

ISO 9001:2015 Awareness Training

13

10

اخصائي صحة و سالمه مھنية

1

عاشرا  -:المخاطر التي تتعرض لھا الشركة
قامت الشركة بدراسة المخاطر والتحديات التي قد تواجھھا والتي تم حصرھا فيما يلي -:


اس تمرار ت داعيات االح داث واالض طرابات السياس ية والتغي رات ف ي ال دول المج اورة
وتأثيراتھا على شتى القطاعات االقتصادية وخاصة السياحة الوافدة .



تقل ب وتغي ر السياس ات الحكومي ة ذات العالق ة بقط اع النق ل وخاص ة م ا يتعل ق بموض وع
الضرائب والجمارك



المنافسة السعرية الضارة .

ھذا وقد قامت الشركة باعداد خطة الدارة المخاطر االستراتيجية والمالية .

حادي عشر  -:اإلنجازات التي حققتھا الشركة
لقد حقق ت الش ركة إي رادات بلغ ت  31ملي ون دين ار مقارن ة م ع  28,4ملي ون ديناروبارتف اع ق دره  2,6ملي ون دين ار وبنس بة %9
وذلك بسبب :
 -1ارتفاع ايرادات النقل السياحي بمبلغ  2,2مليون دينار لتصل الى مبلغ  6,4مليون دينار وبنسة %51
 -2ارتفاع ايرادات قطاع المحروقات بمبلغ  150الف دينار لتصل الى مبلغ  7,3مليون دينار وبنسبة %2
 -3ارتفاع ايرادات جت للسياحة والسفر بمبلغ  400ألف دينار لتصل الى  627ألف دينار وبنسبة .%220
 -4انخفاض ايرادات نقل الركاب والبريد وايرادات العموالت بمبلغ  100ألف دينار لتصل الى  16,6مليون دينار
وبنسبة %0,6

ثاني عشر  -:األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة
ال يوجد اثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة

ثالث عشر  -:نتائج أعمال الشركة خالل الخمس سنوات األخيرة
البيان

2015

2016

2017

2018

2019

صافي األرباح )الخسائر(
العائدة لمساھمي الشركة

623,952

1,078,713

1,629,242

1,937,630

2,904,738

األرباح الموزعة والمقترحة

756,000

10,080,000

1,296,000

1,296,000

-

صافي حقوق المساھمين

18,708,131

18,613,281

19,568,153

20,234,423

21,405,286

أسعار األسھم

1.41

1.57

1.88

2.03

2.16

رابع عشر  -:تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالھا
قائمة المركز المالي الموحدة كما في  2019/12/31مقارنة مع :2018/12/31
قائمة األرباح و الخسائر للسنة المنتھية في  2019/12/31مقارنة مع عام :2018

االيرادات التشغيلية :
إن اإليرادات التشغيلية أرتفعت بمبل غ  2,6ملي ون دين ار ) (%9لتص ل إل ى  31ملي ون دين ار مقارن ة م ع  28,4ملي ون ديناروذل ك
بسبب :
 -1ارتفاع ايرادات النقل السياحي بمبلغ  2,2مليون دينار لتصل الى مبلغ  6,4مليون دينار وبنسة %51
 -2ارتفاع ايرادات قطاع المحروقات بمبلغ  150الف دينار لتصل الى مبلغ  7,3مليون دينار وبنسبة %2
 -3ارتفاع ايرادات جت للسياحة والسفر بمبلغ  400ألف دينار لتصل الى  627ألف دينار وبنسبة .%220
 -4انخفاض ايرادات نقل الركاب وايرادات العموالت بمبلغ  100ألف دينار لتصل الى  16,6مليون دينار وبنسبة
%0,6

المصاريف التشغيلية :
ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ  1,3مليون دينار ) (%6لتصل إلى  23,9مليون دينار مقارنة مـع  22,5مليون دين ار ،نب رز
اھم اسبابھا :
 -1ارتفاع مصاريف المحروقات بمبلغ  220ألف دينار بسبب ارتفاع اسعار المحروقات من  49قرش للتر الى  60قرش.
 -2ارتفاع مصاريف الرواتب واالجور بمبلغ  190الف دينار بسبب زياده الرواتب وتعزيز بعض المواقع بعدد من
الموظفين
 -3ارتفاع مصاريف قطع الغيار بمبلغ  56الف دينار وذلك بسبب ارتفاع معدل كلفة الكيلو متر من  90فلس الى  95فلس
بسبب ارتفاع اسعار بعض الموردين نتيجة ارتفاع قيمة الجمارك وكذلك بسبب زيادة عمر الحافالت
 -4ارتفاع مصاريف عموالت بمبلغ  600ألف دينار وذلك بسبب ارتفاع ايرادات النقل والعموالت بمبلغ  760ألف دينار
 -5ارتفاع المصاريف االخرى بمبلغ  25ألف دينار
 -6ارتفاع مصاريف تأمين الباصات بمبلغ  30ألف دينار وذلك بسبب تحديث اسطول حافالت الشركة بواقع عشرة حافالت
كبيرة وعشرة حافالت صغيرة
ما أدى إلى ارتفاع مجمل الربح التشغيلي بمبلغ  1,3مليون دينار ) (%22ليص ل إل ى  7,15ملي ون دين ار مقارن ة م ع 5,85
مليون دينار حيث بلغت نسبة التكاليف التشغيلية إلى اإليرادات التشغيلية ) (%77مقارنة م ع ) (%79ف ي ع ام  ، 2018مم ا
أدى إلى ارتفاع في نسبة مجمل الربح التشغيلي إلى إجمالي اإليرادات التشغيلية بمقدار .%2
قائمة األرباح والخسائر

2019

2018

التغير

نسبة التغير

اإليرادات التشغيلية

31,006,409

28,377,182

2,629,227

%9

المصاريف التشغيلية

)(23,862,363

)(22,531,331

)(1,331,032

)(%6

مجمل الربح التشغيلي

7,144,046

5,845,851

1,298,195

%22

االيرادات االخرى :
انخفضت إيرادات وفوائد أخرى بمبلغ  148ألف دينار وھذا بسبب انخفاض أيرادات األسھم المحتفظ بھا للمت اجره بمبل غ 12
ألف دينار وأنخفاض ايرادات االعالنات  42ألف دينار وانخفاض أي رادات الفوائ د البنكي ة بمبل غ  21ال ف دين ار وأرب اح بي ع
ممتلكات بمبلغ  31ألف وايرادات اخرى بمبلغ  62أل ف دين ار واي رادات بي ع قط ع غي ار بمبل غ  14دين ار .وارتف اع اي رادات
تعويضات التأمين بمبلغ  17الف دينار وأيرادات األستثمارات بمبلغ  16ألف دينار.

المصاريف االدارية :
ارتفعت المص اريف اإلداري ة بمبل غ  59أل ف دين ار ) (%2لتص ل إل ى  3,43ملي ون دين ار مقارن ة م ع  3,37ملي ون دين ار.
وذلك بسبب :
 -1أرتفاع مصاريف مھنية )استشارات ادارية( بمبلغ  91ألف دينار
 -2أنخفاض مصاريف التسويق بمبلغ  37االف دينار.
نتيجة ما سبق ،حققت الشركة ربحا ً صافيا ً بعد الضريبة بمبلغ  2,93مليون دين ار مقارن ة م ع ص افي رب ح بل غ  1,96ملي ون دين ار
أي بأرتفاع بلغ  970ألف دينار .٪49
نورد أدناه قائمة األرباح أو الخسائر المقارنة:
قائمة األرباح والخسائر

2019

2018

التغير

نسبة التغير

اإليرادات التشغيلية

31,006,409

28,377,182

2,629,227

%9

المصاريف التشغيلية

)(23,862,363

)(22,531,331

)(1,331,032

)%(6

مجمل الربح التشغيلي

7,144,046

5,845,851

1,298,195

%22

إيرادات وفوائد أخرى

362,528

510,955

)(148,427

)(%29

مصاريف إدارية وأخرى

)(3,433,303

)(3,374,251

)(59,052

)%(2

تكاليف التمويل

)(49,434

)(65,618

)(9,253

)%(25

مخصصات

)(499,101

)(355,000

)(144,101

%41

ربح الفترة قبل الضريبة

3,524,736

2,561,937

962,799

%38

ضريبة الدخل

)(597,567

)(602,674

)(5,107

)%(0.8

ربح السنة

2,927,169

1,959,263

967,906

%49

قائمة المركز المالي كما في  2019/12/31مقارنة مع :2018/12/31

الموجودات
إن مجم وع الموج ودات أرتف ع بمبل غ  2,35أل ف دين ار ليص ل إل ى  27,09ملي ون دين ار مقارن ة م ع  24,75ملي ون دين ار نتيج ة
أرتفاع الموجودات غير المتداولة بمبلغ  2,35ألف دينار ليصل إلى  19,4مليون دينار مقارنة مع  17,1مليون دينار
قائمة المركز المالي

2019

2018

التغير

نسبة التغير

موجودات غير متداولة

19,441,270

17,095,745

2,345,525

%14

موجودات متداولة

7,653,411

7,653,175

236

0

مجموع الموجودات

27,094,681

24,748,920

2,345,761

%10

يعزى أرتفاع الموجودات غير المتداولة بمبلغ  2,35ألف دينار إلى ما يلي:
 أرتف اع ص افي الممتلك ات والمع دات بمبل غ  1,45أل ف دين ار ليص ل إل ى  15,06ملي ون دين ار مقارن ة م ع  13,6ملي ون
دينار.بسبب شراء  10حافالت حجم كبير بمبلغ  1,2مليون و 10فانات صغيرة بمبلغ  300الف دينار .
 أنخفاض صافي موجودات غير ملموسة بمبلغ  280ألف دينار بسبب اطفاءات الفترة.
 انخفاض موجودات مالية بالقيمة العادلة  OCIبمبلغ  440ألف ديناربسبب انخف اض أس ھم ش ركة زارة بمبل غ  107االف
دينار )سعر السھم من  0.72دينار الى  0.61دينار( علما ب أن الش ركة تمتل ك  975ال ف س ھم وأنخف اض أس ھم ش ركة
الفنادق والسياحية بمبلغ  307ألف دينار )سعر السھم من  3.95دينار الى  3.16دين ار( علم ا ً ب أن الش ركة تمتل ك 388
الف سھم

المطلوبات
إن مجموع المطلوبات ارتفع بمبلغ  1,2ألف دين ار ليص ل إل ى  5,65ملي ون دين ار مقارن ة م ع  4,47ملي ون دين ار نتيج ة أرتف اع
المطلوبات المتداولة الغير متداولة بمبلغ  520ألف دينار وارتفاع المطلوبات المتداولة بمبلغ  655ألف دينار.
قائمة المركز المالي

2019

2018

التغير

نسبة التغير

مطلوبات غير متداولة

1,519,904

999,980

519,924

%52

مطلوبات متداولة

4,127,060

3,472,884

654,176

%19

مجموع المطلوبات

5,646,964

4,472,864

1,174,100

%26

يعزى ارتفاع المطلوبات الغير متداولة بمبلغ  520ألف ديناروبنسبة ) %(52الى مايلي :
 ارتفاع التزامات عقود ايجارات نتيجة تطبيق المعيار المحاسبي  IFRS-16بمبلغ  920الف دينار أنخفاض اقساط قروض طويلة األجل بمبلغ  400الف دينار.كما يعزى ارتفاع المطلوبات المتداولة بمبلغ  655الف دينار إلى ما يلي:
 ارتفاع التزامات عقود ايجارات بمبلغ  496الف دينار.
 ارتفاع رصيد الذمم وأرصدة دائنة أخرى بمبلغ  50ألف دينار.
 ارتفاع مخصص ضريبة الدخل بمبلغ  109االف دينار.

حقوق الملكية
إن مجموع حقوق الملكية أرتفع بمبلغ  1,17مليون دينار ليصل إلى  21,45مليون دينار مقارنة مع  20,28مليون دينار نتيجة
تحقيق ربح شامل بعد الضريبة بمبلغ  2,466مليون دينار وتوزيع ارباح على المساھمين بمبلغ 1,296مليون دينار.

قائمة المركز المالي

2019

2018

التغير

نسبة التغير

صافي حقوق ملكية مساھمي الشركة

21,405,286

20,234,423

1,170,863

%6

مجموع حقوق الملكية

21,447,717

20,276,056

1,171,661

%6

نورد أدناه قائمة المركز المالي المقارنة:
قائمة المركز المالي

2019

2018

التغير

نسبة التغير

موجودات غير متداولة

19,441,270

17,095,745

2,345,525

%14

موجودات متداولة

7,653,411

7,653,175

236

0

مجموع الموجودات

27,094,681

24,748,920

2,345,761

%10

مطلوبات غير متداولة

1,519,904

999,980

519,924

%52

مطلوبات متداولة

4,127,060

3,472,884

654,176

%19

مجموع المطلوبات

5,646,964

4,472,864

1,174,100

%26

صافي حقوق ملكية مساھمي الشركة

21,405,286

20,234,423

1,170,863

%6

حقوق غير المسيطرين

42,431

41,633

798

%2

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

27,094,681

24,748,920

2,345,761

%10

المؤشرات المالية :
م

الوصف

2019

2018

1

نسبة التداول

%185

%220

2

نسبة السيولة السريعة

%123

%153

3

صافي رأس المال العامل

3,526,351

4,180,291

4

نسبة الخصوم المتداولة الى حقوق الملكية

%19

%17

5

نسبة مجمل الربح

%23

%21

6

نسبة صافي الربح

%9

%7

7

معدل العائد على االستثمار

%27

%18

8

نسبة تمويل االصول الثابتة

%110

%118

9

معدل العائد على حقوق الملكية

%14

%10

10

معدل عائد السھم

%27

%18

خامس عشر  -:التطورات المستقبلية الھامة والخطة المستقبلية للسنة القادمة.
 -1االس تمرار ف ي مراجع ة وتط وير منھجي ات وانظم ة العم ل وادل ة السياس ات واالج راءات والبيئ ة
التنظيمية وشبكة نظم المعلومات وتصميم العمليات واجراءاتھا .
 -2زي ادة الق درة التنافس ية للش ركة م ن خ الل تح ديث الح افالت القديم ة بح افالت جدي دة وادام ة
جاھزي ة مراف ق الش ركة وتوحي د المظھ ر الع ام ورف ع مس توى خدم ة العم الء وايج اد نظ ام الدارة
المعلومات التسويقية.
 -3تنمي ة م وارد الش ركة المالي ة م ن تنوي ع مص ادرالدخل و التوس ع ف ي مج ال الطاق ة م ن حي ث بن اء
وتشغيل محطات وقود تنعكس إيجابا على إيرادات الشركة.
 -4تطبي ق مع ايير الج ودة وال ربط ب ين خط ط ال دوائر والخط ة االس تراتيجية للش ركة واع داد
الدراسات المقارنة .
 -5ت دعيم عالق ات الش راكة م ع المجتم ع المحل ي م ن خ الل وض ع الخط ط والب رامج الخاص ة
بالمشاركات المجتمعية والمحافظة على البيئة .
 -6تسعى الشركة الستبدال مصادر الطاقة التقليدية باخرى متجددة واكثر كفاءة في جميع مرافقھا

سادس عشر -:أتعاب مدققي الحسابات
بلغ ت أتع اب م دققي الحس ابات الس ادة المحاس بون المتح دون ع ن س نة  2019ع ن ش ركة
النقلي ات الس

ياحية االردني

ة )االم( ) (8,800دين ار وع ن ش ركة ج ت لنق

ل الرك اب )التابع

ة(

) (4,400دين ار وع ن ش ركة راي ة ج ت لنق ل الرك اب ) (2,200دين ار وش ركة ج ت للس ياحة
والس فر ) (2,000دين ار وب دل اتع اب اص دار الميزاني ة باللغ ة االنجليزي ة ) (1,000دين ار ليص بح
اجم الي اتع اب الت دقيق لع ام  2019مبل غ ) (18,400مقاب ل ) (18,400ع ن ع ام  2018غي ر
شامال للضريبة العامة على المبيعات

سابع عشر  - :بيان عدد االسھم المملوكة العضاء مجلس االدارة واشخاص االدارة العليا
أ-

الرقم

مجلس االدارة

االسم

عدد االسھم المملوكة

المنصب

الجنسية

رئيس مجلس االدارة

اردني

1,080,000

نائب رئيس مجلس اإلدارة

اردني

656,142

656,142

اردني

10,000

10,000

يمتلك )( 10,100سھم شخصيا ،ويمتلك والده السيد يزيد المفتي
) (500سھم ،وأيضا أخاه كريم المفتي ) (10,000سھم

364,176

364,176

ال يمتلك شخصيا او أي من اقاربه اسھم في الشركة
وال يسيطرون على اي شركة

646,567

يمتلك ) (19,224سھم شخصيا ،ويمتلك والده كميل سعد الدين
) (10,000سھم من أسھم الشركة ،وال يمتلك أي من اقاربه اسھم
في الشركة وال يسيطرون على اي شركة
ال يمتلك أي من اقاربه اسھم في الشركة
وال يسيطرون على اي شركة
ال يمتلك شخصيا او أي من اقاربه اسھم في الشركة
وال يسيطرون على اي شركة

2018/12/31

2019/12/31
1,080,000

ال يمتلك شخصيا او اي من اقاربه اسھم في الشركة وال
يسيطرون على اي شركة

1

بنك القاھرة عمان ويمثله
السيد كمال غريب البكري

2

شركة المسيرة لالستثمار ويمثلھا
السيد ھشام ظافرالمصري

3

شركة السبيل لالستثمارات المالية ويمثلھا
السيد فاروق يزيد المفتي

عضو

4

شركة عمان لالستثمار السياحي ويمثلھا
السيد احمد ابراھيم جمجوم

عضو

اردني

5

شركة الظافر لالستثمار ويمثلھا
السيد سيف الدين كميل سعد الدين

عضو

اردني

646,567

6

شركة استرا لالستثمار ويمثلھا
السيد عبد الحي المجالي

عضو

اردني

10,000

10,000

7

شركة التقنية لتجارة المركبات وقطع الغيار
السيد سفيان المناصير

عضو

اردني

438,026

438,026

3,214,135

3,214,135

المجموع

الشركات المسيطر عليھا
يمتلك ) (100,000سھم شخصيا وال يمتلك أي من
اقاربه اسھم في الشركة وال يسيطرون على اي شركة

ب -اشخاص االدارة العليا واقاربھم -:

االسم

م

عدد االسھم
2018

2019

الشركات
المسيطر عليھا

39

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

المنصب

الجنسية

1

السيد مالك بولس حداد

المدير العام

اردني

39

2

السيد وليد احمد عمران

نائب المدير العام  -المدير المالي التنفيذي

اردني

-

-

3

السيد ايمن زعل العساف

نائب المدير العام – المدير الفني

اردني

-

-

علما بأنه ال يملك أي من موظفي االدارة العليا أو أي من االشخاص المطلعين أو أقاربھم أي اسھم في الشركة غير ما ذكر .

ثامن عشر -:المزايا والمكافآت التي يتمتع بھا رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص اإلدارة العليا والتي تم دفعھا
خالل سنة 2019
أ-

مجلس اإلدارة
المنصب

االتعاب

نفقات السفر
واالنتقال

مكافأة
المجلس

المجموع

1

السيد كمال غريب البكري

رئيس مجلس اإلدارة

-

12,000

5,000

17,000

2

السيد ھشام ظافرالمصري

نائب رئيس مجلس اإلدارة

-

12,000

5,000

17,000

3

السيد عبد الحي المجالي

عضو

-

12,000

5,000

17,000

4

السيد احمد جمجوم

عضو

-

12,000

5,000

17,000

5

السيد سيف الدين سعد الدين

عضو

-

12,000

5,000

17,000

6

السيد سفيان المناصير

عضو

-

12,000

5,000

17,000

7

السيد فاروق المفتي
)اعتبارا من (2019/4/25

عضو

-

8,200

0

8,200

8

السيد محمد كريم أبو شقرة
)لغاية (2019/4/24

عضو

-

3,800

5,000

8,800

-

84,000

35,000

119,000

م

االسم

المجموع

ب -اشخاص اإلدارة التنفيذية العليا
المنصب

الرواتب

التنقالت

المكافآت

المجموع

م

االسم

 1السيد مالك حداد

المدير العام

121,240

-

45,100

166,340

 2السيد وليد عمران

نائب المدير العام  -المدير المالي التنفيذي

58,240

-

9,840

68,080

نائب المدير العام  -المدير الفني

58,240

-

9,840

68,080

64,780

302,500

 3السيد أيمن زعل العساف

237,720

المجموع

علما بأن الشركة تخصص سيارة لتنقالت السيد المدير العام والسادة نائبي المدير العام وانه ال يوجد أي مزايا غير ذلك
ألي من رئيس او اعضاء مجلس اإلدارة أو أشخاص اإلدارة العليا.

تاسع عشر -:بيان بالتبرعات التي دفعتھا الشركة خالل عام 2019
االسم

م

المبلغ

1

نادي السلط الرياضي

2,500

2

جمعية فداك يا وطن الخيرية

1,000

3

محافظة العقبة

4

صندوق شھداء القوات المسلحة

5

نادي ادر

500

6

جمعية مكافحة السرطان

500

7

جمعية اھالي حي الطفايلة

1,000

8

جمعية الطيبة الخيرية

500

9

جمعية الطيبة لرعاية مرضى السرطان

500

10

جمعية الفتى اليتيم الخيرية

500

11

دارة الفحيص للفنون والتراث

1,000

12

نادي شباب العقبة

1,500

المجموع

15,000

500
5,000

عشرون  -:بيان بالعقود واالرتباطات التي عقدتھا الشركة مع الشركات التابعة والحليفة.
ال يوج د اي ة عق ود أو ارتباط ات عق دتھا الش ركة م ع الش ركات التابع ة أو الش قيقة او الحليف ة أو م ع رئ يس
مجلس اإلدارة أو أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي موظف في الشركة آو اقاربھم.
واحد وعشرون  -:مساھمة الشركة في حماية البيئة والمجتمع المحلي.


توزيع الحقائب المدرسية



توزيع المعاطف الشتوية لألطفال



طرود الخير الرمضانية



دعم السياحة الداخلية والتعاون مع سلطة اقليم العقبة في مھرجانات الصيف



دعم حملة االردن احلى من خالل وزارة السياحة واالثار

وال يوجد مساھمات اخرى للشركة في خدمة المجتمع المحلي.

الثاني والعشرون  :تقرير الحوكمة لعام 2019
أ .االلتزام بتعليمات حوكمة الشركات المساھمة المدرجة لسنة ") 2017التعليمات"(
 -1تلتزم الشركة بتطبيق التعليمات الصادرة عن ھيئة األوراق المالية ،وكذلك القوانين والتشريعات النافذة مثل ق انون الش ركات
وقانون ھيئة األوراق المالية وتعليمات اإلفصاح.
 -2تحتفظ الشركة باألنظمة والسياسات واإلجراءات التالية:
أ .النظام الداخلي للشركة والمصادق عليه من وزارة العمل.
ب .النظام المالي والمحاسبي واجراءات العمل ومصفوفة الصالحيات والمسؤوليات
ج .سياسات االفصاح
د .إجراءات تطبيق تعليمات الحوكمة والمعد من قبل لجنة الحوكمة.
ھـ .عقد التأسيس والنظام األساسي والمعد وفقا ً لقانون الشركات النافذ.
و .مواثيق مجلس االدارة واللجان المنبثقة عنه
ز .النظام االداري ويشمل سياسات االدارة في الشركة وصالحيات ومسؤوليات مجلس االدارة واالجراءات الخاصة بھم
 -3عدد أعضاء مجل س اإلدارة المس تقلين ثالث ة اعض اء م ن أص ل س بعة اعض اء ،أي اكث ر م ن الثل ث ،وع دد أعض اء مجل س
اإلدارة غير التنفيذيين سبعة اعضاء.
حيث تم تصويب وضع الشركة في اجتماع الھيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ .2019/04/24
-4

تم تشكيل لجان الحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة على النحو التالي:
أ .لجنة التدقيق تتكون من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين؛ رئيس مستقل ،وعضو مستقل ،وعضو غير مستقل.
ب .لجنة الترشيحات والمكافآت تتكون من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين  ،رئيس مستقل وعضو مستقل وعضو غير مستقل
ج .لجنة الحوكمة تتكون من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين؛ رئيس مستقل ،وعضو مستقل ،وعضو غير مستقل.
د .لجنة إدارة المخاطر تتكون من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين  ،رئيس مستقل وعضوين غير مستقلين.

 -5وضعت كل لجنة منبثقة عن مجلس اإلدارة خطة تطبيق التعليمات لعام  2020وتم المصادقة عليھا من قبل مجلس اإلدارة.
 -6تم إدراج تقرير حول أعمال كل لجنة ضمن التقرير السنوي للشركة.
 -7لدى الشركة بريد الكتروني و موق ع إلكترون ي م ن خ الل الش ركة االم وك ذلك جمي ع الش ركات المملوك ة م ن قب ل
الشركات التابعة للشركة.
 -8تفص ح الش ركة ع ن الق وائم المالي ة الس نوية والمرحلي ة للجھ ات المعني ة ،بموج ب تعليم ات اإلفص اح والق وانين
والتشريعات النافذة باللغتين العربية واإلنجليزية وخالل المدد القانونية.
 -9تتيح الشركة لجميع مساھميھا االطالع على المعلومات والبيانات الضرورية من خالل التقرير الس نوي ومحاض ر
اجتماعات الھيئة العامة السنوية ومن خالل بورصة عمان.

ب .أسماء أعضاء مجلس اإلدارة والممثلين حسب التصنيف وصفة االستقاللية:
 -1اعضاء مجلس االدارة
الرقم

اسم عضو مجلس اإلدارة

تصنيف العضو
)اعتباري – طبيعي(

اسم ممثل العضو االعتباري

صفة العضوية

-1

بنك القاھرة عمان

اعتباري

كمال غريب البكري

غير مستقل

غير تنفيذي

-2

عمان لالستثمار السياحي

اعتباري

أحمد ابراھيم جمجوم

مستقل

غير تنفيذي

-3

شركة المسيرة لالستثمار

اعتباري

ھشام ظافر المصري

غير مستقل

غير تنفيذي

-4

شركة الظافر لالستثمار

اعتباري

سيف الدين كميل سعد الدين

غير مستقل

غير تنفيذي

اعتباري

عبد الحي عطا المجالي

مستقل

غير تنفيذي

اعتباري

سفيان خليل المناصير

غير مستقل

غير تنفيذي

اعتباري

فاروق يزيد المفتي

مستقل

غير تنفيذي

-5
-6
-7

شركة استرا لالستثمار
شركة التقنية لتجارة المركبات
وقطع الغيار
شركة السبيل لالستثمارات
المالية

 -2ممثلين أعضاء مجلس اإلدارة:
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

اسم الممثل
كمال غريب البكري
ممثل شركة بنك القاھرة عمان
احمد ابراھيم جمجوم
ممثل شركة عمان لالستثمار السياحي
ھشام ظافر المصري
ممثل شركة المسيرة لالستثمار
سيف الدين كميل سعد الدين
ممثل شركة الظافر لالستثمار
عبد الحي عطا ﷲ المجالي
ممثل شركة استرا لالستثمار
سفيان خليل المناصير
ممثل شركة التقنية لتجارة المركبات
فاروق يزيد المفتي
ممثل شركة السبيل لالستثمارات المالية

االستقاللية
غير مستقل

غير تنفيذي

مستقل

غير تنفيذي

غير مستقل

غير تنفيذي

غير مستقل

غير تنفيذي

مستقل

غير تنفيذي

غير مستقل

غير تنفيذي

مستقل

غير تنفيذي

ج .المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء األشخاص الذين يشغلونھا:

اإلسم

الرقم

المنصب
المدير العام

-1

مالك الخوري بولس حداد

-2

وليد أحمد عمران

نائب المدير العام – المدير المالي التنفيذي

-3

ايمن زعل العساف

نائب المدير العام – المدير الفني

د .عضويات أعضاء مجلس اإلدارة في مجالس إدارة شركات المساھمة العامة:
الرقم

العضويات في مجالس اإلدارة

اسم عضو مجلس اإلدارة

 عضو مجلس ادارة في شركة التأمين االردنية عضو مجلس ادارة في شركة الزيوت االردنية عضو مجلس ادارة في شركة الحمة االردنية -عضو مجلس ادارة في شركة فلسطين لالستثمار السياحي

-1

كمال غريب عبد الرحيم البكري

-2

احمد ابراھيم جمجوم

-3

عبد الحي عطا المجالي

 -عضو مجلس ادارة في الشركة العربية الدولية للفنادق

-4

ھشام ظافرالمصري

 -ال يوجد

-5

سيف الدين كميل سعد الدين

 -ال يوجد

-6

سفيان خليل المناصير

 -ال يوجد

-7

فاروق يزيد المفتي

 -ال يوجد

ھـ .اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة:

الرقم
-1

المنصب

اإلسم
نائب المدير العام

وليد احمد عبد المعطي عمران

 -المدير المالي التنفيذي

و .أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
 -1اللجنة التنفيذية
 -2لجنة التدقيق
 -3لجنة الترشيحات والمكافآت
 -4لجنة الحوكمة
 -5لجنة إدارة المخاطر
ز .اسم رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤھالتھم وخبراتھم المتعلقة باألمور المالية والمحاسبية:
الرقم

أعضاء لجنة التدقيق

المؤھالت

الخبرات

-1

احمد ابراھيم جمجوم

ماجيستير نظم محاسبة وتدقيق

مدير مالي تنفيذي في شركة زارة لالستثمار
القابضة

-2

سيف الدين كميل سعد الدين

بكالوريوس علوم مالية ومصرفية

مدير عام الشركة المتميزة لخدمات قطع االليات

-3

فاروق يزيد المفتي

بكالوريوس ادارة اعمال

عضو ھيئة مديرين في شركة الحكمة لالستثمارات
المالية

ح .اس م رئ يس وأعض اء ك ل م ن اللجن ة التنفيذي ة ولجن ة الترش يحات والمكاف آت ولجن ة الحوكم ة ولجن ة إدارة المخاطرواللجن ة
االستراتيجية:
الرقم

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

-1

احمد ابراھيم جمجوم  /الرئيس

-2

عبد الحي عطا ﷲ المجالي /عضو

-3

كمال غريب البكري  /عضو

الرقم

أعضاء لجنة الحوكمة

-1

عبد الحي عطا ﷲ المجالي  /الرئيس

-2

احمد ابراھيم جمجوم  /عضو

-3

ھشام ظافرالمصري  /عضو

الرقم

أعضاء لجنة إدارة المخاطر

-1

احمد ابراھيم جمجوم  /الرئيس

-2

سيف الدين كميل سعد الدين  /عضو

-3

ھشام ظافرالمصري  /عضو

الرقم

أعضاء اللجنة التنفيذية

-1

كمال غريب البكري  /الرئيس

-2

سفيان خليل المناصير  /عضو

-3

فاروق يزيد المفتي  /عضو

الرقم

أعضاء اللجنة االستراتيجية

-1

فاروق يزيد المفتي  /الرئيس

-2

احمد ابراھيم جمجوم  /عضو

-3

سيف الدين كميل سعد الدين  /عضو

ط .عدد االجتماعات التي عقدتھا اللجان خالل السنة مع بيان األعضاء الحاضرين:

الرقم

اسم اللجنة

عدد االجتماعات

-1

لجنة الترشيحات والمكافآت

2

-2

لجنة الحوكمة

2

-3

لجنة إدارة المخاطر

2

-4

لجنة التدقيق

4

-5

اللجنة التنفيذية

3

األعضاء الحاضرون
كمال غريب عبد الرحيم البكري
احمد ابراھيم جمجوم
عبد الحي عطا ﷲ المجالي
عبد الحي عطا ﷲ المجالي
احمد ابراھيم جمجوم
ھشام ظافرالمصري
احمد ابراھيم جمجوم
سيف الدين كميل سعد الدين
ھشام ظافرالمصري
احمد ابراھيم جمجوم
فاروق يزيد المفتي
سيف الدين كميل سعد الدين
كمال غريب البكري
فاروق يزيد المفتي
سفيان خليل المناصير

ي .عدد االجتماعات التي عقدتھا لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خالل السنة:
عقدت لجنة التدقيق ) (4أربعة اجتماعات مع مدقق الحسابات الخارجي خالل السنة.

ك .األعمال التي قامت بھا اللجان خالل السنة:
 لجنة التدقيق :تم عقد أربعة اجتماعات خالل السنة المنتھية في  31كانون األول  ،2019ورفع التوصيات التالية:التسلسل

التاريخ

التوصيات المرفوعة إلى مجلس اإلدارة

االجتماع األول

2019/03/21

* المصادقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتھية في  31كانون أول .2018

االجتماع الثاني

2019/04/22

* المصادقة على القوائم المالية المرحلية المختصرة لألشھر الثالثة المنتھية في  31آذار
.2019

االجتماع الثالث

2019/07/25

االجتماع الرابع

2019/10/26

* المصادقة على القوائم المالية المرحلية المختصرة كما في  30حزيران 2019

* المصادقة على القوائم المالية المرحلية المختصرة للشركة كما في  30أيلول .2019
* المصادقة على خطة العمل المقترحة لعام .2020

 لجنة الترشيحات والمكافآت :تم عقد اجتماعين خالل السنة المنتھية في  31كانون األول  ،2019ورفع التوصيات التالية:التسلسل

التاريخ

التوصيات المرفوعة إلى مجلس اإلدارة

االجتماع األول

* مراجعة استقاللية اعضاء مجلس االدارة والتوصية بالتعديل حسب القوانين الناظمة
* اعداد تقرير بأعمال اللجنة لعرضه على الھيئة العامة للشركة
2019/02/28
* مراجع ة تق ارير الس لم ال وظيفي واحتياج ات الش ركة وسياس ات المكاف ات والح وافز والتعاق ب
الوظيفي

االجتماع الثاني

 * 2019/04/23دراسة تقارير االداء المالي للعمليات التشغيلية والمبينه لمنح الحوافزوالمكافأت

االجتماع الثالث

 * 2019/04/24انتخاب السيد احمد جمجوم رئيسا للجنة

االجتماع الرابع

 * 2019/10/24اعداد خظة العمل المقترحة لعام  2020ورفعھا للمجلس للمصادقة عليھا

 لجنة الحوكمة :تم عقد اربع اجتماعات خالل السنة المنتھية في  31كانون األول  ،2019ورفع التوصيات التالية:التوصيات المرفوعة إلى مجلس اإلدارة

التسلسل

التاريخ

االجتماع األول

2019/02/28

* إعداد تقرير الحوكمة لعام  2018لتضمينه للتقرير السنوي

االجتماع الثاني

2019/04/23

* مراجعة إجراءات تطبيق والتزام الشركة بأحكام تعليمات الحوكمة

االجتماع الثالث

2019/04/24

* انتخاب السيد عبد الحي المجالي رئيسا للجنة

االجتماع الرابع

2019/10/24

* االطالع على مسودة خطة العمل المقترحة لعام  2020للمصادقة عليھا والتوصية للمجلس
بالموافقة عليھا

 -لجنة إدارة المخاطر :تم عقد اجتماعين خالل السنة المنتھية في  31كانون األول  ،2019ورفع التوصيات التالية:

التسلسل
االجتماع األول

التاريخ

التوصيات المرفوعة إلى مجلس اإلدارة

 * 2019/02/28إعداد تقرير بأعمال اللجنة لعام  2018لتضمينه للتقرير السنوي
* تم مراجعة سياسات ادارة المخاطر المالية من حيث مخاطر السيولة واالئتمان والعمالت

االجتماع الثاني

2019/04/23

االجتماع الثالث

 2019/04/24انتخاب السيد احمد جمجوم رئيسا للجنة
االطالع على مسودة خطة العمل المقترحة لعام  2020للمصادقة عليھا والتوصية الى مجلس
2019/10/24
االدارة بالموافقة عليھا

االجتماع الرابع

ل .عدد االجتماعات التي عقدھا مجلس اإلدارة خالل السنة مع بيان األعضاء الحاضرين:
عقد مجلس اإلدارة ) (6ستة اجتماعات خالل عام  2019كانت على النحو التالي:
األعضاء الحاضرون

الرقم

اجتماعات مجلس اإلدارة

-1

االجتماع األول

حضور جميع أعضاء مجلس اإلدارة

-2

االجتماع الثاني

حضور جميع أعضاء مجلس اإلدارة

-3

االجتماع الثالث

حضور جميع أعضاء مجلس اإلدارة

-4

االجتماع الرابع

حضور جميع أعضاء مجلس اإلدارة

-5

االجتماع الخامس

حضور جميع أعضاء مجلس اإلدارة

-6

االجتماع السادس

حضور جميع أعضاء مجلس اإلدارة

اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
 31آﺎﻧﻮن اﻷول 2019

