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  بسم هللا الرحمن الرحيم

  
 

 حضرات المساهمين الكرام
 
  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
  
   

س اإلدارة  وأن  اء مجل ادة أعض ن الس ة ع مي وبالنياب ب بأس ل ترحي ا أجم م جميع ب بك عدني أن أرح يس

ادي  ة الع ة العام اع الهيئ ور إجتم لكم بحض ى تفض كركم عل ابعأش ى  الس رض عل رنا أن نع رون ويس والعش

ي  ة ف ة المنتهي نة المالي الل الس ت خ ي تحقق ازات الت ائج واالنج رز النت وقرة أب تكم الم  31/12/2020هيئ

. 

  
ام   هد ع د ش ا  2020لق ياحية انخفاض واج الس تقطاب االف ي اس ا ف ياح  ملموس ل الس اع نق ي قط ثوف أن  حي

واق  ي االس ل ف المي والخل اد الع ى االقتص لبي عل ر س ه أث ان ل ا ك ايروس كورون ار ف ى انتش ة وعل العالمي

افة  فر باالض راءات الس ى اج ديد عل د والتش بب التقيي اب بس ل الرك ياحية ونق واج الس ى االف ب عل دني الطل ت

ث  فر . حي وزات الس ي حج ع ف ؤتمرات والتراج ارض والم اء المع افرين والغ حي للمس ر الص ى الحج ال

طة  ى أنش ا عل روس كورون ر في د أث ة لتحدي ة أولي داد دراس ت االدارة باع ة قام ات المالي ة والبيان المجموع

ة  روف الراهن وء الظ ي ض اطها ف تمرارها بنش ن اس ا م بة لتمكينه راءات المناس اذ االج ة التخ للمجموع

رة  تحقاقها لفت اريخ اس د ت ا عن اء بالتزاماته ة للوف يولة الالزم تفظ بالس ا تح ة بأنه رى إدارة المجموع ث ت حي

اريخ  ن ت ل م ى األق ام عل دة ، ع وائم الموح ذه الق ياحة ه ى الس ز عل راءات االدارة التركي منت إج ث تض حي

ى  ول عل ام بالحص ذلك القي ان األول وك اهرة عم ك الق رض بن ات ق اط دفع ل اقس ام بتأجي ة والقي الداخلي

ام  الل ع دة خ روض جدي ة ق يض  2020ثالث ة بتخف ت المجموع ا قام ان ، كم اهرة عم ك الق ن بن م

رامج ا دفاع وب ر ال ق أوام الل تطبي ن خ اريف م ي المص ة ف اعي المتعلق مان االجتم ة للض ة العام لمؤسس

  رواتب الموظفين .

  
 12.4) لتصل إلى 60مليون دينار (% 18,6بمبلغ  نخفضتاإليرادات التشغيلية أنجد ان باستعراض النتائج المالية للشركة و 

) لتصل 45مليون دينار (% 10,8بمبلغ  التكاليف التشغيلية نخفضتأكما ،  2019دينار في عام مليون  31مليون دينار مقارنة مع 

  2019في عام  مليون دينار 23,9  مليون دينار مقارنة مع 13إلى 

 
  

مليون  2,9بلغ  2019في عام مليون دينار مقارنة مع صافي ربح  4,4بعد الضريبة بلغ  خسارةحققت الشركة  ، ما سبقلنتيجة 

  .٪252وبنسبة  الف دينار 7,3بلغ  نخفاضدينار أي با

  
  

 2020خالل عام  ما قامت به الشركة لتنويع مصادر الدخل نه يسعدني ان أعرض على حضراتكم خالصة وباالضافة الى ذلك فإ

  وأهمها: 2021رز نتائجها خالل عام تبوالتي س

 كلمة رئيس مجلس اإلدارة



	

  

  

ركة  .1 اءب تقوم الش من هذا المبنى مكاتب في مدينة العقبة ،  لهامبنى تجاري على قطعة االرض المملوكة  انش يتض س

 وصاالت استقبال وانطالق بأعلى المواصفات التي تليق بأسم شركة جت ومركزها الريادي .

روع االنتهاء  تمحيث  يوفر  من هذا المش ركة ، وكذلك س ين جودة الخدمة المقدمة لزبائن الش يؤدي الى تحس . ذلك س

تكاليف االنشاء خالل االعوام القليلة القادمة  تمكن من استردادتدخال اضافيا من تأجير المحالت التجارية للغير حتى 

. 

ة الفرص المتاحة لتعزيز  .2 تمرار بدراس ركة باالس عى الش تس ادر س وتعظيم االيرادات واالرباح من خالل تنويع مص

 . أعمال وغايات الشركةوضمن نطاق الدخل وتقليل المخاطر 

خدمات وعالية عمالئها بجودة بتحديث حافالتها ضمن اعلى المواصفات العالمية لخدمة الشركة باالستمرار  ستواصل .3

   مميزة .

 تسعى الشركة الستبدال مصادر الطاقة التقليدية باخرى متجددة واكثر كفاءة في جميع مرافقها  .4

من المحافظة على  .5 واق العالمية وبما يض ى مع معايير االس تمرار بتحديث انظمة البيانات التكنولوجية بما يتماش االس

 الوضع التنافسي للشركة 

ير  .6 ين لتعزيز ثقتهم بجودة الخدمات وكذلك الس ر الملك حس تمرار في تطوير الخدمات المقدمة لعمالئنا في جس االس

 تصة هناك لضمان تقديم اعلى مستوى من الخدمات جنبا الى جنب مع الجهات المخ

 االستمرار في خدمة وتنمية المجتمع المحلي في اماكن تواجد الشركة . .7

 
ف  داً لمختل ا مقص ع به ي تتمت ة الت ة العالي ة والثق معتها الطيب ى س تناداً إل ت اس ا زال ت وم ركة كان إن الش

ادم  ام الق هد الع ل أن يش ن نأم ا ونح الء ،  وإنن ن العم رائح م ائدة   2021الش اع الس ي االوض اً ف انفراج

ز  عل ي  ترتك ة و الت ركة الناجح يرة الش ي مس دماً ف ي ق ى المض د عل ا نؤك بات فأنن ى مكتس ة عل ى المحافظ

ا الم توى ادائه ركة ومس تراتيجي تمالش ا االس ى نهجن تندين عل تقبل  مس و المس دما  نح الق ق ز لالنط ي

  المبني على العمل المؤسسي والمهني  .

  
لغالية الى مساهمي الشركة وعمالئها على ثقتهم إعضاء مجلس االدارة ان نتقدم بالشكر الجزيل أسم إسمي وبإوختاما اسمحوا لي ب

دارة الشركة ممثلة بمديرها العام وكافة الموظفين على إلى إتقدم بالشكر أن أال إيضا أوال يسعني  ، ودعمهم المتواصل  والمستمر

  خالص.  إمانة وأداء العمل بأجهودهم وتفانيهم في 

  
  والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 
 
 
 
 
 
  

                              
  كمال البكري                                                                                              

  
  رئيس مجلس اإلدارة                                                                                                            
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  حضرات المساهمين الكرام  

        

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

  

عدني س اإلدارة وأن  يس اء مجل ادة أعض ن الس ة ع مي وبالنياب ب بأس ل ترحي ا أجم م جميع ب بك أن أرح

ادي ة الع ة العام اع الهيئ ور اجتم لكم بحض كر تفض ابع أش رون و  الس ياحية العش ات الس ركة النقلي لش

نوي  ر الس وقرة التقري تكم الم ى هيئ رض عل رنا أن نع ت) ويس دودة (ج ة المح اهمة العام ة المس األردني

ركةلم ال الش ائج أعم ة نت من خالص س اإلدارة المتض ت جل ي تحقق ازات الت ائج واالنج رز النت ة  و واب قائم

دة  الي الموح ز الم ةو المرك دخل قائم دة ال ي  الموح ة ف ة المنتهي نة المالي ا  ، 31/12/2020للس ع إقرارن م

ركة  ي الش ال ف ة فع ام رقاب وفير نظ ات وت حة البيان ن ص ؤولية ع ل المس ود أي بكام دم وج ى ع دين عل مؤك

   . 2021أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خالل السنة القادمة 

    

     

  . 2002) لسنة 76فيما يلي البيانات حسب تعليمات اإلفصاح بموجب قانون األوراق المالية رقم (
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  .( الشركة األم) األنشطة الرئيسية لشركة النقليات السياحية األردنية -أ: -أوال:
  

ياحي      ل الس و النق ركة األم ه ي الش ة وه ياحية األردني ات الس ركة النقلي ي لش اط الرئيس إن النش

ياحية  ع الس ف المواق ى مختل دة إل ياحية الواف واج الس ل األف ركة بنق وم الش ث تق ص حي المتخص

ة  ل المملك ة داخ ياحة ، واألثري ب الس ل مكات ن قب دة م رامج المع ب الب ركة  ،حس وم الش ذلك تق وك

ا  ى خارجه ة أو إل ل المملك واء داخ ة س ات المحلي ياحية للمجموع رحالت س ات ك أجير الباص  ،بت

   .كما أنها تقوم بتأجير الباصات لرحالت الحج والعمرة 

  
ع -ب:         ركة يق ي للش ز الرئيس ي  المرك ة) ف ة ( االدارة العام ابعمنطق دوار الس ان ال ة عم ي مدين غ  ف ويبل

 .) موظف42عدد الموظفين العاملين فيه (

ان -   تراد عم ق أوتوس ى طري ات عل ت الباص يانة ومبي راج لص ركة ك دى الش د ل ه يوج ا ان كم

ن  ه م املين في دد الع غ ع ار ويبل ع الغي تودعات قط ة ومس يانة والحرك م الص ه قس ع ل اء ويتب الزرق

  .أي فروع أخرىموظفا وال يوجد للشركة  )171(سائقين وإداريين وفنيين 

   
مالي  -ج:            تثمار الرأس م االس غ حج ركةيبل ار ) 19,159,351( للش غ ودين ركة يبل مال الش رأس

  .) موظفا213) دينار وإجمالي عدد العاملين فيها (10,800,000(

 
  

                                                                               -الشركات التابعة : -ثانيا:
  

  -شركة جت لنقل الركاب: -أ: 
    

ة ( ياحية األردني ات الس ركة النقلي ك ش دودة)  تمتل ؤولية مح ة (ذات مس ركة تابع ي ش ن %99وه ) م

ة  ا البري الل خطوطه ن خ افرين م اب والمس ل الرك ركة بنق ذه الش ي له اط الرئيس ل النش مالها ويتمث رأس

ركة  وم الش ث تق اورة حي دول المج ى ال مية وال ة الهاش ة األردني ل المملك ة داخ ة العامل يير المنتظم بتس

ة  ي مدين روع ف ة ف الل اربع ن خ ك م ة وذل ة العقب ى مدين ان ال ة عم ن مدين ة م اب منتظم ل رك وط نق خط

دلي  ان (العب ور  ،عم دات  ،طبرب ان  ،الوح ة عم ن مدين تظم م ط من يير خ ذلك بتس وم ك ابع ) وتق دوار الس ال

د  ة ارب ى مدين انال ة عم ي مدين ا ف الل مكتبيه ن خ ور  م اً  ،( طبرب ركة ايض وم الش ابع ) وتق دوار الس ال

ل  ر يعم ط آخ ة وخ ة العقب ى مدين د ال ة ارب ن مدين ذلك م ة وك ة العقب ى مدين اء ال ة الزرق ن مدين ط م يير خ بتس

  ما بين الزرقاء واربد وللشركة فروع في كل مدينة العقبة والزرقاء واربد .

ة  وط الخارجي ى الخط بة ال ا بالنس يير أم وم بتس ركة تق إن الش اهرة خف ان الق ركة وط عم ع ش اون م بالتع

ري  ل الب ي للنق اد العرب ر -االتح رع مص ن ف ل م ة لك ل بري وط نق ركة خط ك الش ا تمتل عودية ، ، كم الس

  في المستقبل القريبحيث من المتوقع ان يتم اعادة تفعيلها بغداد، دمشق 

  

 اإلفصاحبيانات 



	

  

دد  غ ع ان ويبل ة عم ي مدين دلي ف ة العب ي منطق ركة ف ي للش ز الرئيس ع المرك ه يق املين في وظفين الع الم

 - : كما يوجد للشركة فروع على النحو التالي ) موظف 35(

    ) موظف49مكتب في مدينة العقبة يبلغ عدد العاملين فيه (   - 

 ) موظف104مكتب في جسر الملك حسين يبلغ عدد العاملين فيه (   - 

   موظف) 10مكتب في منطقة الوحدات (مجمع الجنوب) يبلغ عدد العاملين فيه (   - 

 موظف ) 20مدينة اربد يبلغ عدد العاملين فيه (مكتب في    - 

 موظفين )11بور يبلغ عدد العاملين (مكتب في منطقة طبر  - 

  ) موظف 14مكتب في الدوار السابع يبلغ عدد العاملين فيه (  - 

 ) موظف15مكتب في مدينة الزرقاء يبلغ عدد العاملين فيه (  - 

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

 موظف) 1مكتب في مجمع رغدان السياحي يبلغ عدد العاملين فيه (  - 

الق   ز وانط ب حج رد مكات ا مج مالي النه تثمار رأس م اس ب حج ذه المكات د له ل  ،وال يوج ويعم

ا ( ركة ايض دى الش يف يفة ض) م16ل ائقين ، ومض ا الس ين ام ددهم (والفني ف ) 197وع موظ

إ د ف ه ال يوج ة  وان ياحية االردني ات الس ركة النقلي ي ش ركة االم وه راج الش و ك م ه ز عمله ن مرك

    .اي فروع اخرىلدى الشركة 

  
  .) موظفا478فيها (دينار واجمالي عدد العاملين  )1,000,000(ويبلغ رأسمال هذه الشركة 

  
 - شركة راية جت لنقل الركاب : - ب:

  
اب (     ل الرك ت لنق ركة ج ك ش دودة) تمتل ؤولية مح ة (ذات مس ركة تابع ي ش مالها %100وه ن رأس ) م

ز( ل المتمي ة النق ديم خدم ركة بتق ذه الش ي له اط الرئيس ل النش ادي للVIPويتمث ل الع ى ) والنق افرين عل مس

  خط عمان العقبة عمان.

ان  ي عم ابع ف دوار الس ة ال ي منطق ركة ف ي للش ز الرئيس ع المرك غ يق ركة  ويبل ذه الش مال ه رأس
ار )500,000( الي  دين املين فيهواجم وظفين الع دد الم ف) 11( اع ركة اي  موظ د للش ، وال يوج

  . فروع اخرى
  
  

  - :شركة جت للسياحة والسفر  - ج
  

ة ( ياحية االردني ات الس ركة النقلي ك ش دودة) تمتل ؤولية مح ة (ذات مس ركة تابع ي ش ن %100وه ) م

ل  مالها ويتمث ياحة الداخلرأس ة الس ديم خدم ركة بتق ذه الش ي له اط الرئيس ذاكر النش ز ت ة وحج ة والخارجي ي

  .الطيران

ان  ي عم دق االردن ف ي فن ركة ف ي للش ز الرئيس ع المرك ركةيق ذه الش مال ه غ رأس ار50,000( ويبل  ) دين

  ) موظفين ، وال يوجد للشركة اي فروع اخرى .9( اعدد الموظفين العاملين فيه واجمالي

  
  - : لخدمات الليموزينشركة  - د

  
ركة  ك ش دودة) تمتل ؤولية مح ة (ذات مس ركة تابع ي ش ابوه ل الرك ت لنق مالها %100( ج ن رأس ) م

  سيارات الليموزين .ويتمثل النشاط الرئيسي لهذه الشركة بتقديم خدمة 



	

  

ي يق ركة ف ي للش ز الرئيس ابعع المرك دوار الس ركة ال ذه الش مال ه غ رأس ان ويبل ي عم ) 500,000( ف

  ، وال يوجد للشركة اي فروع اخرى . ) موظف17( اعدد الموظفين العاملين فيه واجمالي دينار



	

  

  -ثالثا :
  مجلس االدارة  -أ

 الرقم
  

 االسم
  

 المنصب
  

 تاريخ 
 الوالدة

 الرقم الوطني
  

 نبذه تعريفية
  

1 
 السيد كمال غريب البكري

 ممثل بنك القاهرة عمان
9691001294 1969 المجلسرئيس 

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

2 
 السيد هشام ظافر طاهر المصري

 لالستثمار المسيرةممثل شركة 
9811001756 1981  نائب الرئيس

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

3 
 السيد عبد الحي عطاهللا المجالي

لالستثمار استراممثل شركة 
 

 رجل اعمال / القنصل الفخري لماليزيا في االردن / عضو مجلس ادارة الشركة العربية الدولية للفنادق 9281005675 1928 عضو

4 
  السيد احمد ابراهيم محمد جمجوم

  ممثل شركة عمان لالستثمار السياحي
9641024732 1964 عضو

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

5 
  نسعد الدي السيد سيف كميل عبد الرحمن
  ممثل شركة الظافر لالستثمار

9811057269 1981  عضو

  .. / مدير عام الشركة المتميزة لخدمات قطع اآلليات 2003عام ومصرفية مالية علوم بكالوريوس 
نيه التقوالشركة  للصناعات المعدنية محدودة المسؤوليةشركة المشرق عضو هيئة مديرين في كل من 

  التقنية لتجارة المركبات وقطع الغيار محدوده المسؤوليةوالشركة  اللوجستيه لحلول االعمال االلكترونيه
   الشركة المتميزة لخدمات قطع اآللياتو
 

6 
  فاروق يزيد عدنان المفتي السيد 

 السبيل لالستثمارات المالية ممثل شركة 
9921054155 1992  عضو

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

7 
 السيد سفيان المناصير

ممثل شركة التقنية لتجارة المركبات 
 وقطع الغيار

 9631001785 1963  عضو
/ نائب  2007رة مالية عام دا/ دكتوراة إ 2002/ ماجستير إدارة مالية عام  1986بكالوريوس محاسبة عام 

 .رئيس هيئة المديرين لشركة البشائر األردنية الزراعية 



 

  

  
  أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية -ب

 المنصب االسمالرقم
 تاريخ
 الوالدة

 نبذه تعريفية الوطنيالرقم 

 السيد مالك الخوري بولس حداد 1
 المدير العام

 
1957 9571022609 

مجلس الوحدة االقتصادية  –/رئيس قطاع النقل العربي وزير سابق هندسة ميكانيك/ 
رئيس هيئة /ي مجلس ادارة االتحاد العربي للنقل البر رئيس/ القاهرة  -العربية 

/عضو مجلس ادارة شركة الفنادق المديرين لشركة مركز تنمية الحرف االردنية 
  والسياحة االردنية

  السيد وليد احمد عبد المعطي عمران 2
 المدير المالي -نائب المدير العام 

 التنفيذي
1973 

 
9731003831 

 
شغل منصب المدير /   2013/ ماجيستير ادارة اعمال  1997بكالوريوس محاسبة 

 .ابو ظبي -شركة المجمعات والطرق الدولية  لدىالمالي  



 

  

                                        ة                                          الشرك بيان كبار مالكي األسهم المصدرة من قبل -رابعا:
  
  

                   
  
  

                                                                 الوضع التنافسي للشركة -خامسا:
  

ي  ة ف ركات العامل دد الش غ ع ال  تبل ياحيمج ل الس ص  النق رك 14 المتخص ركات  ةش ة ش ا ثالث منه

ذه  ع ه ا جمي ي تمتلكه افالت الت دد الح غ ع امنية ويبل ركات تض ن ش ارة ع ي عب اقي ه ة والب اهمة عام مس

ركات  ا الش ارب م ة 760(يق فات  ) حافل ام والمواص ف االحج ن مختل ذا  ،م ي ه ت ف ركة ج ك ش وتمتل

اع ( بة 104القط ة وبنس ن  %14) حافل الرغم م ي االردن وب ياحية ف افالت الس دد الح الي ع ن اجم م

رى  ركات أخ ود ش ركات  وج ل كش ةتعم رحالت الداخلي أجير لل ركة ت أن الش رة  ف ج والعم الت الح   ورح

  . ما زالت تحتفظ لنفسها بجزء هام من قطاع النقل السياحي 

  
اب (و ل الرك ال نق ي مج ل ف ي تعم افالت الت دد الح غ ع بته126تبل ا نس كل م ة وتش الي  %5 ) حافل ن اجم م

افالت  دد ح ل ع ددها ماالعالنق الغ ع ة والب ي المملك ة ف ة 2,200( العامل ات ) حافل ى بيان اءاً عل ك بن وذل

ل  يم النق ة تنظ ارب (هيئ ا يق ل م تم نق ه ي ة فأن ا الهيئ ي اجرته ات الت اً للدراس ري ووفق ون 40الب ب) ملي  راك

بت ا نس افالت م ل الح ا) تنق دن وداخله ين الم ي (ب ادل  %18ه محل ا يع نهم أي م ون  )3(م بملي   راك

ن ز م يب متمي ذلك بنص ركة ك ى الش ذا  وتحظ اب ال ه ل الرك اع نق لقط ركة بنق ت الش د قام ارب فق ا يق  م

ف) 780( افر ال ام  مس الل ع بته  2020خ ا نس كل م ي تش الي  %26وه ن اجم ذين م اب ال داد الرك اع

  .يستعملون الحافالت علماً بأن الشركة ال تقوم باعمال النقل داخل المدن 

  
                                                    درجة االعتماد على موردين محددين -سادسا:

  
ى  اد عل د اعتم ا يشال يوج ا وخارجي يين محلي الء رئيس ددين او عم وردين مح ن ف  %10كلون م اكثر م

  .او المبيعات  و/ اجمالي المشتريات

  

 م
 

 االسم
 

  عــــــدد األســــــــــــــــــــــــهم

 النسبة  31/12/2020  النسبة 31/12/2019

 %10 2,275,242  %21 2,275,242 العربية للتموين والتجارة الشركة -1

 %10 1,080,000  %10 1,080,000 بنك القاهرة عمان -2

 %10 1,080,000  %10 1,080,000 ستثمار العربي االردنيبنك اال -3

 %6 656,142  %6 656,142 شركة المسيرة لالستثمار -4

  %6  656,142  %6  646,567  شركة الظافر لالستثمار  -5

 %5  541,308  %5 540,404 خالد هاشم عطا الشوا -6



 

  

  وصف ألي حماية حكومية أو امتيازات -سابعا:
  

د أي ة او ال يوج ة حكومي ركة حماي ا الش ع به ازات تتمت ا  امتي ن منتجاته وانين  او اي م ب الق بموج

  .او غيرها واألنظمة المعمول بها

    .لدى الشركة كما ال يوجد اي براءات اختراع او حقوق امتياز

  
  القرارات الحكومية -ثامنا:

  
ل  ى عم ادي عل ر م ا اث ا له ة او غيره ات الدولي ة او المنظم ن الحكوم ادرة ع رارات ص د اي ق ال يوج

ية  درتها التنافس ا او ق ركة او منتجاته تثناء أنالش ن  ، باس ركة م ل الش ؤثر بعم ة ت رارات حكومي ك ق هنال

ة  ةناحي اب الي ة احتس اهمة العام ركات المس ى الش ة عل ريبة المفروض دودة  الض ؤولية المح وذات المس

امن  ركات التض ة بش ة،مقارن ات الفردي افؤ  والمؤسس دم التك ن ع وع م ك ن ث ان هنال ين حي ين المكلف ب

ريبيا  ؤثر ض ذي ي ر ال لبا األم ركةس ل الش ى عم اع  عل ى القط ة عل ريبة المفروض بة الض ادة نس ذلك زي وك

.  

  

ودة  فات ذات ج من مواص ات ض راء الباص وم بش ركة تق أن الش ة ف ودة الدولي ايير الج ى مع بة ال ا بالنس ام

ل  ن قب ددة م ة مح ةعالي ات المعني ات  الجه ة السياس ل وأدل ة العم ين انظم وير وتحس ركة بتط ت الش ا قام كم

ات  راءت والمنهجي بيل واالج ي س ا ف م خرائطه ا ورس راءات عملياته ير اج ق س ة وتوثي ة التنظيمي والبيئ

دماتها  ين خ وير وتحس ارجيين وتط داخليين والخ ة ال حاب العالق ات اص ي احتياج ا يلب تها بم ادة هندس اع

  وتلبية احتياجات عمالئها .

  
  
  
  
  



 

  

 
 ية االردنيةالتنظيمي لشركة النقليات السياحالهيكل    -تاسعاً : 
 
  
       

  وحدة التدقيق الداخلي

  مكتب المدير العام

  المدير العام للشؤون المالية والتخطيط االستراتيجي نائب  المدير العام للشؤون الفنية والتشغيلية نائب

 الدائرة المالية

 المحاسبة
والتحليل 

المالي

  الخزينة

الحاسوب 
نظم و

  المعلومات

  المطالبات

  قسم الحركة

الشؤون 
  القانونية  

الموارد 
  البشرية

شؤون 
  الموظفين

التأهيل 
 والتدريب

قسم الصيانة 
  والغسيل

قسم الحراسة 
والخدمات 
  المساندة

السيطرة 
  والمراقبة

  التحصيل

 شركة جت لنقل الركاب

 شركة راية جت لنقل الركاب

  الهيئة العامة

  مجلس اإلدارة

  لجنة التدقيق  اللجنة التنفيذية

التخطيط 
االستراتيجي 

  والتميز

تخطيط قوى 
  العمل

  الدائرة
  الفنية

 التأمين 
الصحي 

 والممتالكات

  قسم المساهمين

 للسياحة والسفرجتشركة

الشؤون 
 اإلدارية

  التسويق والتطوير والعالقات العامة

قسم 
  المستودعات

  المشتريات

 التأمين 
  والترخيص

إدارة 
نقل 

   الركاب

إدارة 
النقل 

 السياحي

ادارة 
  المحروقات

  دائرة 
ضمان 
  الجودة

  المدير العام



 

  

            
                                                                                                                                                                                              تابعة)  الالهيكل التنظيمي لشركة جت لنقل الركاب ( -أ

  
  
 

  ةيالمنطقة الحرف

  دائرة البريد

  الداخلي نقل البريد

  الخارجي نقل البريد

  االشتراكات

  المفقودات والشكاوي

  مدير نقل الركاب

  العام للشؤون الفنية والتشغيليةنائب المدير 

  منطقة عمان والوسط

  فرع الوحدات  فرع العبدلي

  فرع الجسر  فرع طبربور

  فرع الزرقاء  فرع السابع

  مركز االتصال

  المضيفين والمضيفات  منطقة اربد والشمال  منطقة العقبة

  فرع العقبة 

  فرع الميناء

  فرع اربد

  فرع المعبر الشمالي

  المدير العام



 

  

               الهيكل التنظيمي لشركة راية جت (التابعة)                                                                                       -ب :

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  )                                                          الهيكل التنظيمي لشركة جت للسياحة والسفر (التابعة -: ج

                                                           
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فرع السابع

  مبيعات الخط العادي   ( VIP )مبيعات  

  السياحة الخارجية  السياحة الداخلية  السياحة الوافدة

  المدير العام

  مدير نقل الركاب

  نائب المدير العام للشؤون الفنية والتشغيلية

  فرع العقبة

  مبيعات الخط العادي   ( VIP )مبيعات  

  رئيس هيئة المديرين

  مدير المكتب

 المدير العام

  تذاكر الطيران



 

  

  )(التابعة التنظيمي لشركة جت لخدمات الليموزينالهيكل  -: د
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

المدير العام

 مسؤول عمليات رئيس محاسبين

مكتب جسر الملك حسينقسم المبيعات قسم الحركةقسم العملياتقسم التكنولوجياالتسويققسم

مشرف

سائق

مشرف موقع ضابط

موظف حجز

موظف استقبال

عامل

موظف عمليات ضابط تسويق موظف مبيعات

 قسم المحاسبة

 محاسب محصل

هيئة المديرين



 

  

وظفي  - : ج دد م غ ع ركة االم يبل ي الش ة وه ياحية االردني ات الس ركة النقلي ف 217(ش دد ) موظ غ ع ويبل

اب ل الرك ت لنق ركة ج وظفي ش ت م ة ج ركة راي فرو وش ياحة والس ت للس ركة ج ركش ة  اتهي الش التابع

  - :) موظف وتقع فئات مؤهالتهم كما هو مبين فيما يلي 508(

  

  المؤهل العلمي  م
عدد موظفي شركة النقليات 

  (االم) السياحية
  المجموع   ات التابعةشركالعدد موظفي 

 1 0 1  دكتوراه  1

  5  3 2  ستيريماج  2

  125  83  42  بكالوريوس  3

  64  44  20  دبلوم  4

  80  60  20  ثانوية عامة  5

  437  310  130  اقل من ثانوية  6

  13  8  5  مركز التدريب المهني  7

  728  508  220  المجموع

  
  

  -كما يلي : 2020برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة خالل عام  -د:
  

  عدد الموظفين  اسم الدورة  م

1 Customer Service 93 

 IIA 1اعداد تقرير المدقق الداخلي واوراق عملة ضمن معيار   2

 1 تحديات ادارة الموارد البشرية في ظل االزمات  3

 1 مستجدات المعاير الدولية للتقارير الماليةندوة   4

  
                                                        المخاطر التي تتعرض لها الشركة  -عاشرا :

    - :حصرها فيما  يلي  قامت الشركة بدراسة المخاطر والتحديات التي قد تواجهها والتي تم  

  تمرار ايروس اس داعيات ف ات ى  كورون ة عل ام وخاص كل ع المي بش اد الع ى االقتص عل

ر  فر والحج راءات الس ى اج ديد عل د والتش ة التقيي ل نتيج ات النق ياحية وقطاع ات الس القطاع

 الصحي على المسافرين

  اورة دول المج ي ال رات ف ية والتغي طرابات السياس داث واالض داعيات االح تمرار ت اس

 . صة السياحة الوافدةوخا وتأثيراتها على شتى القطاعات االقتصادية

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

 والجمارك الضرائب

 . المنافسة السعرية الضارة 

  هذا وقد قامت الشركة باعداد خطة الدارة المخاطر االستراتيجية والمالية . 



 

  

  
 

                                       ة                                                                 اإلنجازات التي حققتها الشرك -حادي عشر :

ركة  بة  18,6قدره وبانخفاض  مليون دينار 31مقارنة مع مليون دينار  12,4بلغت إيرادات لقد حققت الش   %60مليون دينار وبنس

  وذلك بسبب :

  %66مليون دينار وبنسة  2,2دينار لتصل الى مبلغ  مليون   4,2ايرادات النقل السياحي بمبلغ  نخفاضا -1

 %45وبنسبة  مليون دينار 4لتصل الى مبلغ  دينار مليون 3,3ايرادات قطاع المحروقات بمبلغ  نخفاضا -2

 .%90ألف دينار وبنسبة  63ألف دينار لتصل الى  563ايرادات جت للسياحة والسفر بمبلغ  انخفاض -3

  %63مليون دينار وبنسبة  6,1دينار لتصل الى  مليون 10,5وايرادات العموالت بمبلغ والبريد ايرادات نقل الركاب  نخفاضا -4
 

  
  

                                       متكررة األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير -ثاني عشر :
  

  ال يوجد اثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة        

  
  
                                                     نتائج أعمال الشركة خالل الخمس سنوات األخيرة -ثالث عشر : 
  

 2020 2019 2018 2017 2016 البيان

  صافي األرباح (الخسائر)
  العائدة لمساهمي الشركة

1,078,713 1,629,242 1,937,630 2,904,738 4,367,328)( 

  -  -   1,296,000  1,296,000  10,080,000 األرباح الموزعة والمقترحة

 16,495,692 21,405,286 20,234,423 19,568,153 18,613,281  صافي حقوق المساهمين

  1.73  2.16  2.03  1.88  1.57  أسعار األسهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

          المركز المالي للشركة ونتائج أعمالهاتحليل  -رابع عشر :
                       

  :31/12/2019مقارنة مع  31/12/2020قائمة المركز المالي الموحدة كما في 
  

  :2019مقارنة مع عام  31/12/2020و الخسائر للسنة المنتهية في  قائمة األرباح
  

  االيرادات التشغيلية :

غيلية  تإن اإليرادات التش بة دينار مليون 18,6بمبلغ  أنخفض ل إلى %60( وبنس مليون  31 عمليون دينار مقارنة م 12,4) لتص
  -وذلك بسبب:دينار 

 
  %66مليون دينار وبنسة  2,2دينار لتصل الى مبلغ  مليون   4,2ايرادات النقل السياحي بمبلغ  نخفاضا -1

 %45وبنسبة  مليون دينار 4لتصل الى مبلغ  دينار مليون 3,3ايرادات قطاع المحروقات بمبلغ  نخفاضا -2

 .%90ألف دينار وبنسبة  63ألف دينار لتصل الى  563انخفاض ايرادات جت للسياحة والسفر بمبلغ  -3

  %63مليون دينار وبنسبة  6,1دينار لتصل الى  مليون 10,5وايرادات العموالت بمبلغ والبريد ايرادات نقل الركاب  نخفاضا -4
 

  : المصاريف التشغيلية

مليون دينار، 23,6  عـمليون دينار مقارنة م 13,1) لتصل إلى 44%مليون دينار ( 10,5المصاريف التشغيلية بمبلغ  أنخفضت
  نبرز اهم اسبابها :

 -مليون دينار وذلك بسبب: 1,47أنخفاض مصاريف الرواتب بمبلغ  -

& برنامج  6امر الدفاع  دينار ( بدل التعطل &ألف  800 برامج واوامر الدفاع بمبلغأالستفادة من   -أ

 استدامة) 

 التشغيل وأعداد الرحالتالف دينار وذلك بسبب األنخفاض في  340 أنخفاض  طلعات السائقين بمبلغ  -ب

وبمبلغ   موظف 728ليصبح  2019موظف عن عام  112بواقع  2020أنخفاض أعداد الموظفين في عام   -ت

 ألف دينار 280

قرش  59,5بسبب أنخفاض اسعار المحروقات من دينار  مليون 2,45مصاريف المحروقات بمبلغ  أنخفاض -

مليون  8,8, 2019مليون في عام  19,8كم ( مليون  11المسافات المقطوعة بواقع  وأنخفاضقرش  748,للتر الى 

 )2020في عام 

مليون كم (  11المسافات المقطوعة بواقع  مليون دينار وذلك سبب أنخفاض 1أنخفاض مصاريف قطع الغيار بمبلغ  -
 )2020مليون في عام  8,8, 2019مليون في عام  19,8

 
 ألف دينار  65أنخفاض مصاريف الصيانة بمبلغ  -

  
ألف دينار تساوي القيمة الدفترية لبعض األصول مع متراكم  29أنخفاص مصاريف األستهالكات واألطفاءات بمبلغ  -

 األستهالك.
  

 3,35آالف دينار وذلك بسبب أنخفاض األيراد بمبلغ  425 أنخفاض مصاريف عموالت جسر الملك حسين بمبلغ -
 مليون دينار.

 
ألف دينار وذلك بسبب الحصول على خصم كورونا من قبل  46أنخفاض مصاريف عقود االستثمار بمبلغ  -

 هيئة تنظيم قطاع النقل. 

  
 مليون دينار. 2,06مليون دينار وذلك بسبب أنخفاض األيراد بمبلغ  1,4أنخفاض مصاريف التأشيرات بمبلغ  -



 

  

  
مليون  3,33مليون دينار مقابل أنخفاض في االيرادات بمبلغ  3,29أنخفاض مصاريف قطاع المحروقات بمبلغ  -

 دينار.

  
 563ألف دينار مقابل أنخفاض في االيرادات بمبلغ  433أنخفاض مصاريف مكتب جت للسياحة والسفر بمبلغ  -

 ألف دينار.

  
 ألف دينار. 309افالت بمبلغ أرتفاع مصاريف أعادة تقييم الح -

 

شغيلي بمبلغ  أنخفاضأدى إلى  ما  دينار مقارنة مع  ألف 754 خسارة ) ليصل إلى110%دينار ( مليون 8,1مجمل الربح الت

غيلية ( 7,36ربح  غيلية إلى اإليرادات التش بة التكاليف التش في عام  )%76 () مقارنة مع%106مليون دينار حيث بلغت نس

  .%6 في نسبة مجمل الربح التشغيلي إلى إجمالي اإليرادات التشغيلية بمقدار أنخفاض، مما أدى إلى  2019

  
 قائمة األرباح والخسائر 2020 2019 التغير نسبة التغير

 اإليرادات التشغيلية 12,384,761 30,995,683 (18,610,922) ٪(60)

 المصاريف التشغيلية (13,142,901) (23,631,392) 10,488,491 ٪(44)

  مجمل الربح التشغيلي (758,140) 7,364,291 (8,122,431) 110%

  
  
  

  االيرادات االخرى :

 وأنخفاض ألف دينار 147االستثمارات بمبلغ أنخفاض ألف دينار وهذا بسبب  222إيرادات وفوائد أخرى بمبلغ  أنخفضت
أالف دينار وأرتفاع ايرادات  9وأنخفاض أيرادات الفوائد البنكية بمبلغ  ألف دينار 87ايرادات تعويضات التأمين بمبلغ 

ألف دينار  13وأنخفاض ايرادات اخرى بمبلغ  ألف دينار 21ايرادات االعالنات ألف دينار وأرتفاع  30االسهم بمبلغ 
  ألف دينار 17وانخفاض ايرادات الرأسماليه بمبلغ 

  

  المصاريف االدارية :

وذلك  دينار. مليون 3,54دينار مقارنة مع  مليون 3,04) لتصل إلى 14ألف دينار (% 500المصاريف اإلدارية بمبلغ  أنخفضت
  بسبب :
  

 . وذلك بسبب االستفادة من أوامر الدفاع وبرامج الضمان األجتماعي.ألف دينار  295مصاريف الرواتب بمبلغ  أنخفاض -
 نار وذلك بسبب أنخفاض تذاكر الجسر.ألف دي 54أنخفاض مصاريف القرطاسية بمبلغ  -
 ألف دينار وذلك بسبب أنتهاء عقد شركة كامبردج. 97أنخفاض مصاريف االستشارات االدارية بمبلغ  -
 الف دينار. 91مصاريف التسويق بمبلغ  أنخفاض -
 ألف دينار. 35أنخفاض مصاريف مكتب جت للسياحة والسفر بمبلغ  -

  

  
ركة  بق، حققت الش ارة نتيجة ما س افي خس ات بمبلغ ص ص ريبة والمخص افي ربح بلغ  4,39بعد الض مليون دينار مقارنة مع ص

 .٪250دينار وبنسبة  مليون 7,3بلغ  بأنخفاضدينار أي  مليون 2,93
  

  
  
  



 

  

  
  

  نورد أدناه قائمة األرباح أو الخسائر المقارنة:
 

 قائمة األرباح والخسائر 2020 2019 التغير نسبة التغير

 اإليرادات التشغيلية 12,384,761 30,995,683 (18,610,922) ٪(60)

 المصاريف التشغيلية (13,142,901) (23,631,392) 10,488,491 ٪(44)

  مجمل الربح التشغيلي (758,140) 7,364,291 (8,122,431) 110%

 إيرادات وفوائد أخرى 150,368 373,254 (222,886) 60٪

  مصاريف إدارية (3,763,048) (4,212,809) (448,761) ٪(11)

ربح ( خسارة ) الفترة قبل  (4,370,820) 3,524,736 (7,895,556) (224)٪
 الضريبة

 ضريبة الدخل (21,663) (597,567) 575,904  (96) ٪ 

  ربح الفترة بعد الضريبة (4,392,483) 2,927,169 (7,319,652) (250)٪ 

 
  :31/12/2019مقارنة مع  31/12/2020قائمة المركز المالي كما في 

  
  الموجودات

  

  الموجودات

ل إلى مليون  2,5بمبلغ  أنخفضإن مجموع الموجودات  نار ليص نار مقارنة مع  24,6دي مليون دينار نتيجة  27,09مليون دي
ل إلى ألف 400الموجودات غير المتداولة بمبلغ  أنخفاض وأنخفاض  مليون دينار 19,4مليون دينار مقارنة مع  19 دينار ليص

  مليون دينار. 7,7مليون دينار مقارنة مع  5,6مليون دينار الى  2,1الموجودات المتداولة بمبلغ 
  
  

 قائمة المركز المالي 2020 2019 التغير نسبة التغير

 موجودات غير متداولة 19,027,081 19,441,270 (414,189) (2)%

 موجودات متداولة 5,573,154 7,653,411 (2,080,257) (27)%

 مجموع الموجودات 24,600,235 27,094,681 (2,494,446) (9)%

 

 دينار إلى ما يلي: ألف 400الموجودات غير المتداولة بمبلغ  أنخفاض يعزى
 

 مليون دينار. 15,06مليون دينار مقارنة مع  15,8دينار ليصل إلى  ألف 740صافي الممتلكات والمعدات بمبلغ  أرتفاع 
 آالف دينار  360مليون دينار وتدني بقيمة الحافالت وأراضي بمبلغ  1,6بمبلغ   17عدد شراء حافالت وذلك بسبب 

  ألف دينار. 362أنخفاض اصول حق استخدام بمبلغ 
  ألف دينار بسبب اطفاءات الفترة. 250أنخفاض صافي موجودات غير ملموسة بمبلغ 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة  أنخفاضOCI  بب  540بمبلغ ركة زارة بمبلغ  أنخفاضألف ديناربس هم ش ألف  195أس

هم من  عر الس ركة تمتلك  0.41دينار الى 0.61دينار  (س ركة  975دينار) علما بأن الش هم ش هم وأنخفاض أس الف س
ياحية بمبلغ  هم من  342الفنادق والس عر الس ركة تمتلك  2,28دينار الى  3.16ألف دينار (س  388دينار) علماً بأن الش

 الف سهم
  
  

  الذمم المدينة 
  

  الف دينار تخص جهات حكومية  453دينار منها  مليون 1,2مبلغ  31/12/2020بلغ مجموع الذمم التجارية  كما في
الذمم  ، وتم تسجيلها بالكامل ضمن هيئة تنشيط السياحة وزارة السياحة و زارة الصحةو هيئة تنظيم قطاع النقل وبالتحديد 

  . %34الف دينار وبنسبة  520يوم مبلغ  90المدينة في الميزانية، حيث بلغ رصيد الذمم المدينة التي تزيد عن 
  2021مليون دينار خالل الربع االول من عام  408تم تحصيل مبلغ  



 

  

  بة ا يلها بعد تطبيق معيار المحاس كوك في تحص ص ذمم مش يد  مخص  31/12/2020حتى تاريخ  9لدولي رقم بلغ رص
  يوم بالكامل . 90الف دينار ويغطي جميع الديون التي تزيد اعمارها عن  522مبلغ 

  وص وية وتعديالتها فأن المدين  بخص كار ورجوعا  التفاقية التس ركة اوس م أي مبالغ من ذمته خالل عا بدفع لمالمدين ش
 الف دينار . 83مبلغ  31/12/2020رصيد ذمته المدينة في  حيث بلغ، دينار  2,150بأستثناء مبلغ   2020

  
 

  المطلوبات
  

ل إلى مليون 2,4بمبلغ أرتفع إن مجموع المطلوبات   أرتفاعمليون دينار نتيجة  5,65مليون دينار مقارنة مع  8,09 دينار ليص
  دينار. مليون 2,1المطلوبات الغير متداولة بمبلغ  وأرتفاعألف دينار  300المطلوبات المتداولة بمبلغ 

  

  نسبة التغير
 

 قائمة المركز المالي 2020 2019 التغير

 مطلوبات غير متداولة 3,671,188 1,519,904 2,151,284  142%

 مطلوبات متداولة 4,416,079 4,127,060 289,019  7%

 مجموع المطلوبات 8,087,267 5,646,964 2,440,303  43%
  

  
  

  :وذلك بسبب  ٪)141( وبنسبة دينار مليون 2.1المطلوبات الغير متداولة بمبلغ يعزى أرتفاع 
  
اط قروض طويلة األجل بمبلغ  - ول على قرض بقيمة   2,2أرتفاع اقس بب الجص راء  523مليون دينار وذلك بس ألف دينار لش

  كورونامليون دينار لمواجهة وباء  2,3حافالت وقرض البنك المركزي بمبلغ 
  .2020ألف دينار وذلك بسبب تسديد قيمة العقود المستحقة خالل عام  81أنخفاض التزامات عقود االيجار بمبلغ  -
  

  دينار إلى ما يلي: الف 300المطلوبات المتداولة بمبلغ  أرتفاعيعزى كما 
  

 

  ألف دينار. 624أرتفاع رصيد الذمم وأرصدة دائنة أخرى بمبلغ 
  ألف دينار 258طويلة االجل تستحق خالل عام بمبلغ أرتفاع اقساط قروض 
  ألف دينار. 106أنخفاض ألتزامات عقود أيجارات تستحق الدفع خالل عام بمبلغ 
  الف دينار. 490أنخفاض مخصص ضريبة الدخل بمبلغ 

  
  
 

  
  :حقوق الملكية

  
 تحقيق  مليون دينار نتيجة 21,4مليون دينار مقارنة مع  16,5دينار ليصل إلى  مليون 4,9بمبلغ  أنخفضإن مجموع حقوق الملكية 

  دينار. مليون 4,9بمبلغ بعد الضريبة  هشامل خسارة
  
  

 المالي المركز قائمة 2020 2019  التغير  نسبة التغير

  صافي حقوق ملكية مساهمي الشركة   16,495,692  21,405,286  )4,909,594(  ) 23%(

  مجموع حقوق الملكية  16,512,968  21,447,717  )4,934,749(  ) 23%(

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  
 نورد أدناه قائمة المركز المالي المقارنة:

  

 قائمة المركز المالي 2020 2019 التغير نسبة التغير

 موجودات غير متداولة 19,027,081 19,441,270 (414,189) (2)%

 موجودات متداولة 5,573,154 7,653,411 (2,080,257) (27)%

 مجموع الموجودات 24,600,235 27,094,681 (2,494,446) (9)%

 مطلوبات غير متداولة 3,671,188 1,519,904 2,151,284  142%

 مطلوبات متداولة 4,416,079 4,127,060 289,019  7%

 مجموع المطلوبات 8,087,267 5,646,964 2,440,303  43%

 مساهمي الشركةصافي حقوق ملكية  16,495,692 21,405,286 (4,909,594) % 23

  حقوق غير المسيطرين 17,276 42,431 *(25,155) %(59)

 والمطلوبات حقوق الملكية مجموع 24,600,235 27,094,681 (2,494,446) %(9)

  
  
  
  
  
  المؤشرات المالية : 

  2019  2020  الوصف  م

  %185  %126  نسبة التداول  1

  %123  %72  نسبة السيولة السريعة  2

  3,526,351  1,157,075  العاملصافي رأس المال   3

  %19  %27  نسبة الخصوم المتداولة الى حقوق الملكية  4

  %23  %5-  نسبة مجمل الربح  5

  %9  %35-  نسبة صافي الربح  6

  %27  %40-  معدل العائد على االستثمار  7

  %110  %87  نسبة تمويل االصول الثابتة  8

  %14  %27-  معدل العائد على حقوق الملكية  9

  %27  %40-  عائد السهم معدل  10

  
  
  
  
 
 
  
  
  
 



 

  

           .التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للسنة القادمة -خامس عشر :
  

ة  - 1 راءات والبيئ ات واالج ة السياس ل وادل ة العم ات وانظم وير منهجي ة وتط ي مراجع تمرار ف االس

 التنظيمية وشبكة نظم المعلومات وتصميم العمليات واجراءاتها .

الل  - 2 ن خ ركة م ية للش درة التنافس ادة الق ديثزي ة  تح دة وادام افالت جدي ة بح افالت القديم الح

ام الدارة  اد نظ الء وايج ة العم توى خدم ع مس ام ورف ر الع د المظه ركة وتوحي ق الش ة مراف جاهزي

 المعلومات التسويقية.

ن  - 3 ة م ركة المالي وارد الش ة م ادرالدخل تنمي ع مص ركة تابعتنوي اء ش الل انش ن خ ديم م وم بتق ة تق

 خدمات الليموزين 

داد  - 4 ركة واع تراتيجية للش ة االس دوائر والخط ط ال ين خط ربط ب ودة وال ايير الج ق مع تطبي

 الدراسات المقارنة .

ة  - 5 رامج الخاص ط والب ع الخط الل وض ن خ ي م ع المحل ع المجتم راكة م ات الش دعيم عالق ت

 بالمشاركات المجتمعية والمحافظة على البيئة .

 الستبدال مصادر الطاقة التقليدية باخرى متجددة واكثر كفاءة في جميع مرافقها  تسعى الشركة -6

 

 

                                                                           أتعاب مدققي الحسابات -سادس عشر:
  

ابات      دققي الحس اب م ت أتع دون بلغ بون المتح ادة المحاس نة الس ن س ركة   2020ع ن ش ع

ة (االم)  ياحية االردني ات الس ار8,800( النقلي ة)  ) دين اب (التابع ل الرك ت لنق ركة ج ن ش وع

ار4,400( ركة  ) دين ن ش اب (وع ل الرك ت لنق ة ج ار2,200راي ياحة  ) دين ت للس ركة ج وش

فر ( ة (2,000والس ة االنجليزي ة باللغ دار الميزاني اب اص دل اتع ار وب بح 1,000) دين ار ليص ) دين

ام  دقيق لع اب الت الي اتع غ ( 2020اجم ل (18,400مبل ام 18,400) مقاب ن ع ر  2019) ع غي

  شامال للضريبة العامة على المبيعات  



   

  

  
  

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

 مجلس االدارة  -أ
 

  الجنسية  المنصب  االسم  الرقم
 عدد االسهم المملوكة

  الشركات المسيطر عليها
2019/12/31 2020/12/31 

1 
  بنك القاهرة عمان ويمثله 
 السيد كمال غريب البكري

 1,080,000 1,080,000  اردني  رئيس مجلس االدارة
 ) سهم شخصيا  وال يمتلك أي من100,000يمتلك (
 اسهم في الشركة وال يسيطرون على اي شركة اقاربه

2 
  ويمثلها المسيرة لالستثمارشركة 

 السيد هشام ظافرالمصري
 656,142 656,142  اردني  نائب رئيس مجلس اإلدارة

اسهم في الشركة وال  اقاربه اي من  وايمتلك شخصيا ال 
 يسيطرون على اي شركة

3 
  ويمثلها  السبيل لالستثمارات الماليةشركة 
 فاروق يزيد المفتيالسيد 

 10,000 10,000  اردني  عضو
سهم شخصيا، ويمتلك والده السيد يزيد المفتي ) 10,100(يمتلك 

  سهم  )10,000(سهم، وأيضا أخاه كريم المفتي  )500(

4 
  شركة عمان لالستثمار السياحي ويمثلها 

 السيد احمد ابراهيم جمجوم
 364,176 364,176  اردني  عضو

 شخصيا او أي من اقاربه اسهم في الشركةال يمتلك 
 وال يسيطرون على اي شركة

5 
  ويمثلها  ظافر لالستثمارشركة ال

 سيف الدين كميل سعد الدينالسيد 
 646,567 646,567  اردني  عضو

يمتلك والده كميل سعد الدين ) سهم شخصيا، و19,224يمتلك (
اسهم  اقاربه) سهم من أسهم الشركة، وال يمتلك أي من 10,000(

 وال يسيطرون على اي شركة في الشركة

6 
  شركة استرا لالستثمار ويمثلها

  السيد عبد الحي المجالي
 10,000 10,000  اردني  عضو

 ال يمتلك أي من اقاربه اسهم في الشركة
 وال يسيطرون على اي شركة

7 
  شركة التقنية لتجارة المركبات وقطع الغيار 

 السيد سفيان المناصير
 438,026 438,026  اردني  عضو

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

  3,214,135 3,214,135   المجموع



   

 
 

  -اشخاص االدارة العليا واقاربهم : -ب

  

  الجنسية المنصب االسم م
الشركات  عدد االسهم

 2020  2019  المسيطر عليها

 ال يوجد 5,039  39  اردني  المدير العام  مالك بولس حدادالسيد  1

 ال يوجد -  -  اردني المدير المالي التنفيذي -نائب المدير العام   السيد وليد احمد عمران 2

  
   الشركة غير ما ذكر . قاربهم أي اسهم فيأو أين و أي من االشخاص المطلعأ موظفي االدارة العليا علما بأنه ال يملك أي من 

  
  التي تم دفعها و س اإلدارة وأشخاص اإلدارة العلياالمزايا والمكافآت التي يتمتع بها رئيس وأعضاء مجل -ثامن عشر:          

  2020سنة  خالل                         

  
 مجلس اإلدارة  -أ

 

  االتعاب  المنصب  االسم  م
  نفقات السفر
  واالنتقال

  مكافأة
 المجلس

  المجموع

  11,000  5,000 6,000  -  رئيس مجلس اإلدارة  السيد كمال غريب البكري 1

  11,000  5,000 6,000  -  نائب رئيس مجلس اإلدارة السيد هشام ظافرالمصري 2

  11,000  5,000 6,000  -  عضو السيد عبد الحي المجالي  3

  11,000  5,000 6,000  -  عضو  السيد احمد جمجوم  4

  11,000  5,000 6,000  -  عضو  سعد الدين الدين السيد سيف 5

  11,000  5,000 6,000  -  عضو  سفيان المناصيرالسيد   6

7 
  فاروق المفتيالسيد 

  
  9,439  3,439 6,000  -  عضو

  75,439  33,439 42,000  -  المجموع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

 
 

  
 إلدارة التنفيذية العليا ا اشخاص  -ب

  
ي وانه ال يوجد أي مزايا غير ذلك ألالمدير العام نائب  يدوالسعلما بأن الشركة تخصص سيارة لتنقالت السيد المدير العام 

   .اإلدارة أو أشخاص اإلدارة العليارئيس او اعضاء مجلس  من

 2020عام  لخال بيان بالتبرعات التي دفعتها الشركة - تاسع عشر:           

 
 
 

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    بيان بالعقود واالرتباطات التي عقدتها الشركة مع الشركات التابعة والحليفة. -عشرون :       
  

د  ة ال يوج ة أو اي ركات التابع ع الش ركة م دتها الش ات عق ود أو ارتباط قيقة او عق يس الش ع رئ ة أو م الحليف

  .الشركة آو اقاربهممجلس اإلدارة أو أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي موظف في 

 

                          .مساهمة الشركة في حماية البيئة والمجتمع المحلي -واحد وعشرون :       

  
   توزيع الحقائب المدرسية 

  توزيع المعاطف الشتوية لألطفال 

  طرود الخير الرمضانية 

  في مهرجانات الصيف  التعاون مع سلطة اقليم العقبةودعم  السياحة الداخلية 

  حملة االردن احلى من خالل وزارة السياحة واالثاردعم 

  .ال يوجد مساهمات اخرى للشركة في خدمة المجتمع المحليو

  المجموع تافآالمك  التنقالت  الرواتب  المنصب  االسم م

  193,734 67,650 - 126,084  العامالمدير   السيد  مالك حداد 1

  74,340  13,776  -  60,564  المدير المالي التنفيذي -نائب المدير العام   السيد  وليد عمران 2

  268,074  81,426    186,648  المجموع                              

 المبلغ االسم م

 100,000  صندوق همة وطن لمواجهة فايروس كورونا 1

  900  ملتقى اربد الثقافي  2

  1,000  محافظة العقبة  3

 1,167 مدرسة الشونة الجنوبية الشاملة للبنات 4

  7,240  مديرية االمن العام/ العقبة  5

  4,339  مديرية ادارة امن الجسور  6

  11,030  تبرعات اخرى  10

  125,676  المجموع  



   

 
 

  
  

  2020تقرير الحوكمة لعام ثاني والعشرون : ال       
  
    ("التعليمات") 2017شركات المساهمة المدرجة لسنة ال. االلتزام بتعليمات حوكمة أ

  
لشركات ا التشريعات النافذة مثل قانونو، وكذلك القوانين التعليمات الصادرة عن هيئة األوراق الماليةتلتزم الشركة بتطبيق  -1

  هيئة األوراق المالية وتعليمات اإلفصاح. وقانون

 تحتفظ الشركة باألنظمة والسياسات واإلجراءات التالية: -2

  زارة العمل.أ. النظام الداخلي للشركة والمصادق عليه من و

  ب. النظام المالي والمحاسبي واجراءات العمل ومصفوفة الصالحيات والمسؤوليات

  ج. سياسات االفصاح

  د. إجراءات تطبيق تعليمات الحوكمة والمعد من قبل لجنة الحوكمة.

  هـ. عقد التأسيس والنظام األساسي والمعد وفقاً لقانون الشركات النافذ.          

  و. مواثيق مجلس االدارة واللجان المنبثقة عنه           

  ز. النظام االداري ويشمل سياسات االدارة في الشركة وصالحيات ومسؤوليات مجلس االدارة واالجراءات الخاصة بهم            

تقلين  -3 اء مجلس اإلدارة المس اء ثالثةعدد أعض اء، أي   اعض بعة اعض ل س اء مج اكثرمن أص لس من الثلث، وعدد أعض

 .سبعة اعضاء اإلدارة غير التنفيذيين

  المنبثقة عن مجلس اإلدارة على النحو التالي: لجان الحوكمةتم تشكيل  -4

  وعضو غير مستقل.، وعضو مستقل، رئيس مستقلأ. لجنة التدقيق تتكون من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين؛       

  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.      

  مستقلين.غير فيذيين ، رئيس مستقل وعضوين د. لجنة إدارة المخاطر تتكون من ثالثة أعضاء غير تن       

       

  .وتم المصادقة عليها من قبل مجلس اإلدارة 2021لعام  وضعت كل لجنة منبثقة عن مجلس اإلدارة خطة تطبيق التعليمات -5

  .إدراج تقرير حول أعمال كل لجنة ضمن التقرير السنوي للشركةتم  -6

ركة بريد الكتروني و موقع إلكتروني  -7 ركة االم لدى الش ركات المملوكة من قبل من خالل الش وكذلك جميع الش

 الشركات التابعة للشركة.

نوية والمرحلية للجهات المعنية -8 ركة عن القوائم المالية الس ح الش اح والقوانين  ،تفص بموجب تعليمات اإلفص

 نجليزية وخالل المدد القانونية.والتشريعات النافذة باللغتين العربية واإل

تتيح الشركة لجميع مساهميها االطالع على المعلومات والبيانات الضرورية من خالل التقرير السنوي ومحاضر  -9

   اجتماعات الهيئة العامة السنوية ومن خالل بورصة عمان.

 

  
  
  
  
  
  
  
 
 



   

 
 

 
  االستقاللية:والممثلين حسب التصنيف وصفة . أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ب

  
 1- اعضاء مجلس االدارة

  

 اسم عضو مجلس اإلدارة  الرقم
  تصنيف العضو

  طبيعي) –(اعتباري 
  صفة العضوية  اسم ممثل العضو االعتباري

 غير تنفيذي غير مستقل كمال غريب البكري  اعتباري بنك القاهرة عمان  -1

 غير تنفيذي مستقل حمد ابراهيم جمجومأ اعتباري عمان لالستثمار السياحي  -2

 غير تنفيذي غير مستقل  هشام ظافر المصري اعتباري شركة المسيرة لالستثمار  -3

 غير تنفيذي غير مستقل سيف الدين كميل سعد الدين اعتباري شركة الظافر لالستثمار  -4

5-  
  شركة استرا لالستثمار

 
 غير تنفيذي مستقل عبد الحي عطا المجالي اعتباري

6-  
التقنية لتجارة المركبات شركة 

 وقطع الغيار
 غير تنفيذي مستقلغير  سفيان خليل المناصير اعتباري

7-  
شركة السبيل لالستثمارات 

 المالية
 غير تنفيذي مستقل فاروق يزيد المفتي اعتباري

 
  
  ممثلين أعضاء مجلس اإلدارة: -2

  

  االستقاللية اسم الممثل  الرقم

1  
  كمال غريب البكري

 بنك القاهرة عمان ممثل شركة
 غير تنفيذي غير مستقل

2  
  احمد ابراهيم جمجوم

 ممثل شركة عمان لالستثمار السياحي
 غير تنفيذي مستقل

3  
  هشام ظافر المصري

 لالستثمار المسيرةممثل شركة 
 غير تنفيذي مستقل غير       

4  
  سيف الدين كميل سعد الدين

  ممثل شركة الظافر لالستثمار
 

 تنفيذي غير غير مستقل

5  
  عبد الحي عطا هللا المجالي 

 لالستثمار استراممثل شركة 
 غير تنفيذي مستقل

6  
  سفيان خليل المناصير

 ممثل شركة التقنية لتجارة المركبات
 غير تنفيذي مستقلغير 

7  
  فاروق يزيد المفتي 

  السبيل لالستثمارات الماليةممثل شركة 
  غير تنفيذي  مستقل 

  
  
  . المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء األشخاص الذين يشغلونها: ج
  
  

  المنصب اإلسم  الرقم

  عامالالمدير  مالك الخوري بولس حداد  -1

 المدير المالي التنفيذي –نائب المدير العام  حمد عمرانوليد أ  -2

  
  
 



   

 
 

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

  

  العضويات في مجالس اإلدارة اسم عضو مجلس اإلدارة  الرقم

 كمال غريب عبد الرحيم البكري  -1
  عضو مجلس ادارة في شركة التأمين االردنية -
  عضو مجلس ادارة في شركة الزيوت االردنية -

 جمجوماحمد ابراهيم   -2
  عضو مجلس ادارة في شركة الحمة االردنية -
  عضو مجلس ادارة في شركة فلسطين لالستثمار السياحي -

  عضو مجلس ادارة في الشركة العربية الدولية للفنادق -  عبد الحي عطا المجالي  -3

  ال يوجد - هشام ظافرالمصري  -4

  ال يوجد - سيف الدين كميل سعد الدين  -5

  ال يوجد - خليل المناصيرسفيان   -6

  ال يوجد - فاروق يزيد المفتي  -7

 
  
  
  . اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة: هـ
  

  

  

  المنصب اإلسم  الرقم

 المدير المالي التنفيذي -  نائب المدير العام   وليد احمد عمران  -1

  
 
  أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة: . و

  اللجنة التنفيذية  -1

  لجنة التدقيق -2

  لجنة الترشيحات والمكافآت -3

  لجنة الحوكمة -4

  لجنة إدارة المخاطر -5

 
  اسم رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهالتهم وخبراتهم المتعلقة باألمور المالية والمحاسبية: ز. 
  

  

  
  

  

  الخبرات  المؤهالت أعضاء لجنة التدقيق  الرقم

 محاسبة وتدقيق نظم ماجيستير  احمد ابراهيم جمجوم  -1
مدير مالي تنفيذي في شركة زارة لالستثمار 

  القابضة 

  مدير عام الشركة المتميزة لخدمات قطع االليات  ومصرفيةمالية  علومبكالوريوس   سيف الدين كميل سعد الدين   -2

  بكالوريوس ادارة اعمال   فاروق يزيد المفتي  -3
شركة الحكمة لالستثمارات  عضو هيئة مديرين في

  المالية 



   

 
 

  
  
  
  

فآت ولجنة الحوكمة ولجنة إدارة المخاطرح.  يحات والمكا يذية ولجنة الترش اء كل من اللجنة التنف م رئيس وأعض واللجنة اس
  :  االستراتيجية

  

 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت  الرقم

 الرئيس / احمد ابراهيم جمجوم  -1

  عضو /هللا المجاليعبد الحي عطا   -2

 عضو / كمال غريب البكري  -3

  
 أعضاء لجنة الحوكمة  الرقم

 الرئيس / عبد الحي عطا هللا المجالي  -1

  عضو / احمد ابراهيم جمجوم  -2

  عضو / هشام ظافرالمصري  -3

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أعضاء لجنة إدارة المخاطر  الرقم

  الرئيس / احمد ابراهيم جمجوم  -1

  عضو / الدينسيف الدين كميل سعد   -2

  عضو / هشام ظافرالمصري  -3

 جنة التنفيذيةلأعضاء ال  الرقم

  الرئيس / كمال غريب البكري  -1

  عضو / سفيان خليل المناصير  -2

  عضو / فاروق يزيد المفتي  -3

 ستراتيجيةأعضاء اللجنة اال  الرقم

  الرئيسفاروق يزيد المفتي /   -1

  عضو / احمد ابراهيم جمجوم  -2

  عضو / سيف الدين كميل سعد الدين  -3



   

 
 

  
  
  

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

  

  األعضاء الحاضرون  عدد االجتماعات اسم اللجنة  الرقم

  2 لجنة الترشيحات والمكافآت  -1
 كمال غريب عبد الرحيم البكري

  ابراهيم جمجوماحمد 
  عبد الحي عطا هللا المجالي

  2  لجنة الحوكمة  -2
 عبد الحي عطا هللا المجالي

  احمد ابراهيم جمجوم
  هشام ظافرالمصري

  2  لجنة إدارة المخاطر  -3
 احمد ابراهيم جمجوم

 سيف الدين كميل سعد الدين
  هشام ظافرالمصري

  4 لجنة التدقيق  -4
 احمد ابراهيم جمجوم

 المفتيفاروق يزيد 
  سيف الدين كميل سعد الدين

  3  اللجنة التنفيذية  -5
  كمال غريب البكري
  فاروق يزيد المفتي

  سفيان خليل المناصير
  
  
  
  
 

 عدد االجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خالل السنة:ي. 
  
  

  الخارجي خالل السنة.) أربعة اجتماعات مع مدقق الحسابات 4عقدت لجنة التدقيق (
  
  

  ك. األعمال التي قامت بها اللجان خالل السنة:
  
 ، ورفع التوصيات التالية:2020كانون األول  31عقد أربعة اجتماعات خالل السنة المنتهية في تم لجنة التدقيق:  -

  

  التوصيات المرفوعة إلى مجلس اإلدارة  التاريخ  التسلسل

  26/03/2020  االجتماع األول
كانون أول  31* المصادقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 

2019. 

  30/05/2020  االجتماع الثاني
 31* المصادقة على القوائم المالية المرحلية المختصرة لألشهر الثالثة المنتهية في 

  .2020آذار 

  23/07/2020  االجتماع الثالث
  2020حزيران  30مصادقة على القوائم المالية المرحلية المختصرة كما في ل* ا

 

  25/10/2020  االجتماع الرابع
أيلول  30المصادقة على القوائم المالية المرحلية المختصرة للشركة كما في  * 

2020.  
  .2021على خطة العمل المقترحة لعام المصادقة * 

  



   

 
 

  
  
  
  
  ، ورفع التوصيات التالية:2020كانون األول  31عقد اجتماعين خالل السنة المنتهية في تم الترشيحات والمكافآت: لجنة  -
  

  التوصيات المرفوعة إلى مجلس اإلدارة  التاريخ  التسلسل

 27/02/2020  االجتماع األول

  والتوصية بالتعديل حسب القوانين الناظمةمراجعة استقاللية اعضاء مجلس االدارة * 
  الهيئة العامة للشركة على  اعداد تقرير بأعمال اللجنة لعرضه *

ات المكافات والحوافز والتعاقب  ياس ركة وس لم الوظيفي واحتياجات الش * مراجعة تقارير الس
  الوظيفي

  دراسة تقارير االداء المالي للعمليات التشغيلية والمبينه لمنح الحوافزوالمكافأت*  27/05/2020  االجتماع الثاني

  
  
  ، ورفع التوصيات التالية:2020كانون األول  31خالل السنة المنتهية في  اجتماعينعقد : تم لجنة الحوكمة -
  

  التوصيات المرفوعة إلى مجلس اإلدارة  التاريخ  التسلسل

  لتضمينه للتقرير السنوي 2019إعداد تقرير الحوكمة لعام *   27/02/2020  االجتماع األول

  مراجعة إجراءات تطبيق والتزام الشركة بأحكام تعليمات الحوكمة*   27/05/2020  االجتماع الثاني

  
  
  
 ، ورفع التوصيات التالية:2020كانون األول  31عقد اجتماعين خالل السنة المنتهية في : تم لجنة إدارة المخاطر -
  
  

  التوصيات المرفوعة إلى مجلس اإلدارة  التاريخ  التسلسل

  لتضمينه للتقرير السنوي 2019إعداد تقرير بأعمال اللجنة لعام *  27/02/2020 االجتماع األول

 27/05/2020 االجتماع الثاني
  * تم مراجعة سياسات ادارة المخاطر المالية من حيث مخاطر السيولة واالئتمان والعمالت 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  



   

 
 

  
 بيان األعضاء الحاضرين:عدد االجتماعات التي عقدها مجلس اإلدارة خالل السنة مع ل. 
  

  

  كانت على النحو التالي: 2020اجتماعات خالل عام  ستة) 6عقد مجلس اإلدارة (
  

  األعضاء الحاضرون  اجتماعات مجلس اإلدارة  الرقم

  حضور جميع أعضاء مجلس اإلدارة   االجتماع األول  -1

  حضور جميع أعضاء مجلس اإلدارة   االجتماع الثاني  -2

   حضور جميع أعضاء مجلس اإلدارة  الثالثاالجتماع   -3

  حضور جميع أعضاء مجلس اإلدارة   االجتماع الرابع  -4

   حضور جميع أعضاء مجلس اإلدارة  االجتماع الخامس  -5

  حضور جميع أعضاء مجلس اإلدارة   االجتماع السادس  -6

  

  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القوائم المالية الموحدة
 

 2020كانون األول  31
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