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مية ة الهاش ب الجالل رة صاح حض
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د ي العه م ول ي المعظ لثان ا لل  ن عبدا ين ب ر الحس االمي



كلمــة رئيــس مجلــس اإلدارة

 معالــي ســعود نصيــرات

 الســادة المســاهمين فــي الشــركة المتكاملــة للنقــل المتعــدد

تــه للــه وبركا ا  الســالم عليكــم ورحمــة 

فــي المنتهيــة  ليــة  الما الســنة  عــن  المتعــدد  للنقــل  المتكاملــة  للشــركة  العامــة  الهيئــة  اجتمــاع  فــي  ليــوم  ا بكــم  ءنــا  لقا  يتجــدد 

0 العــام  خــال  زه  انجــا تــم  مــا  كل  واســتعراض  المتعــدد  للنقــل  المتكاملــة  بالشــركة  النهــوض  مســيرة  الســتكمال   2020 /12 /31

لكــرام ا  الســادة 

ئــم القا االقتصــادي  بالوضــع  تتلخــص  لتــي  وا المتعــدد  للنقــل  المتكاملــة  الشــركة  تواجههــا  لتــي  ا التحديــات  مــن  لرغــم  ا  علــى 

لتــي وا كورونــا  ئحــة  جا لــى  ا باالضافــة  المقــررة  االجــور  قيمــة  مــع  تتناســب  ال  لتــي  وا المحروقــات  ر  اســعا علــى  الحاصلــة   والتقلبــات 

الحكومــة علــى  المترتبــة  لــغ  المبا علــى  الحصــول  وعــدم   2020 عــام  خــال   %80 مــن  اكثــر  لــى  ا الشــركة  نشــاط  تقليــص  لــى  ا  ادت 

الشــركة الشــركة  اســتمرت  فقــد  ذلــك  كل  ورغــم   . الشــركة  علــى  جديــدة  ليــة  ما اعبــاء  يزيــد  ممــا  ر  دينــا مليــون   9.5 ب  تقــدر  لتــي   وا

الحافــات داخــل  بهــا  المســموح  االعــداد  وتقليــل  اغاقــات  مــن  الصعبــة  الظــروف  كل  متجــاوزة  العــام  النقــل  مجــال  فــي   بواجباتهــا 

للشــركة متوقعــة  غيــر  ليــة  ما ئر  خســا لــى  ا ادى   وهــذا 

فــإن القادمــة  لاعــوام  التقديريــة  نــة  ز للموا دراســات  مــن  المتعــدد  للنقــل  المتكاملــة  الشــركة  تعــده  مــا  وحســب  يــة  النها  وفــي 

االجــور وفــرق  المقــررة  الدعــم  لــغ  مبا دفــع  عــدم  بســبب  وذلــك  للشــركة  النقديــة  التدفقــات  فــي  عجــز  هنــاك  ان  لــى  ا تشــير  ئــج  لنتا  ا

هــذه تحصيــل  ليتــم  النقــل  ووزارة  ليــة  الما وزارة  مــع  االمــور  هــذه  كل  بــع  يتا االدارة  ومجلــس   2016 عــام  منــذ  الحكومــة  قبــل   مــن 

ــا نأمــل ان تعــود نن أ ــى  ل ا ــام بشــكل مباشــر  الع النقــل  ــى  ــرت عل ث أ ــي  لت ــة وا ــم كل هــذه الظــروف الصعب 2021 ورغ ــام   الذمــم خــال ع

ئحــة 0 الجا نــت عليــه قبــل  لــى مــا كا ا  االوضــاع 

Comprehensive 
Multiple 
Transportation 
company 

Annual Report

رئيــس مجلــس االدارة
ســعود نصيــرات Page 4

التقريــر الســنوي 2020
الشــركة المتكاملــة للنقــل المتعــدد



بالشــركة التعريــف 

االم الشــركة  المتعــدد  للنقــل  المتكاملــة  الشــركة 

،2005 األول  نــون  كا  19 ريــخ  بتا  )379( رقــم  تحــت  الشــركات  ســجل  فــي  مســجلة  محــدودة  عامــة  مســاهمة  أردنيــة  شــركة   هــي 

لــى إ مقســم  أردنــي  ر  دينــا  15,000,000 مدفــوع  و  بــه  مكتتــب  مــال  بــرأس  أردنــي  ر  دينــا  15,000,000 بلــغ  بــه   مصــرح   برأســمال 

واحد/ســهم ر  دينــا إســمية  بقيمــة  ســهم   15,000,000

لرئيســية ا أنشــطة الشــركة 

ئــم القا اإلقتصــادي  بالوضــع  تتلخــص  لتــي  وا المتعــدد  للنقــل  المتكاملــة  الشــركة  تواجههــا  لتــي  أ التحديــات  مــن  لرغــم  ا  علــى 

الهاشــمية األردنيــة  بالمملكــة  النقــل  لخطــوط  لكــة  الما الرســمية  الجهــات  مــع  والتفاهمــات  المبرمــة  العقــود  علــى  ءًا  بنــا  والتقلبــات 

وشــركاتها  ) األم  الشــركة   ( المتعــدد  للنقــل  المتكاملــة  الشــركة  فــان  لبــري  ا النقــل  تنظيــم  وهيئــة  الكبــرى  عمــان  نــة  أما  وهــي 

الشــركة تقــوم  ر(  واإلســتثما للنقــل  التوفيــق  شــركة   – لــركاب  ا لنقــل  الظــال  شــركة    – ر  واإلســتثما للنقــل  أســيا  شــركة   ( لتابعــة   ا

33 خــط لــى  ا العــام بالمملكــة االردنيــة الهاشــمية داخــل حــدود العاصمــة عمــان وهــي مقســمة  النقــل  43 خــط مــن خطــوط   بتشــغيل 

لخدمــة حافلــة   160 بتشــغيل  لتابعــة   ا وشــركاتها  المتعــدد  للنقــل  المتكاملــة  الشــركة  تقــوم  حيــث  الكبــرى  عمــان  نــة  أما  إختصــاص 

وشــركاتها المتعــدد  للنقــل  المتكاملــة  الشــركة  تقــوم  حيــث  لبــري  ا النقــل  تنظيــم  هيئــة  إختصــاص  خطــوط   10 و  الخطــوط    تلــك 

بالشــركة خــال مســاهمتها   مــن  المتعــدد  للنقــل  المتكاملــة  الشــركة  تقــدم  كمــا   ، الخطــوط   تلــك  لخدمــة  حافلــة   77 بتشــغيل  لتابعــة   ا

المتكاملــة الشــركة  وتقــوم  المركبــات  تتبــع  ونظــام  لألجــرة  اإللكترونــي  التحصيــل  خدمــة  بتقديــم  الذكيــة  للبطاقــات   المتكاملــة 

للمرحلــة حافلــة   135 بتشــغيل  العــام  النقــل  حافــات  لتشــغيل  لتركيــة  ا األردنيــة  بالشــركة  مســاهمتها  خــال  مــن  المتعــدد   للنقــل 

تقــوم للنقــل  المتكاملــة  الشــركة  أن  لــى  إ باإلضافــة  خــط،   27 علــى  وتعمــل  للنقــل  الحديثــة  عمــان  رؤيــة  شــركة  تمتلكهــا   األولــى 

نــة الصيا  ( نــة  الصيا نــواع  ا جميــع  إجــراء  فــي  تســتخدم  لتــي  وا الحافــات  ر  غيــا قطــع  مــن   الخاصــة  مســتودعاتها  إحتياجــات   بتوفيــر 

للحافــات0 لتأهيــل  ا عــادة  بإ تقــوم  كمــا   ) للحافــات  ئيــة  والوقا والدوريــة   الثقيلــة 
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الموقــع الجغرافــي للشــركة

والثقيلــة الخفيفــة  نــة  والصيا الحافــات  لمبيــت  الرئيســي  والموقــع  االدارة  تــب  مكا بهــا  ويوجــد   : الشــمالية   مــاركا   منطقــة 

الرئيســية والمســتودعات  للحافــات  ئيــة  والوقا والدوريــة 

 

الغيــر عاملــة بالحافــات  يــات االحتفــاظ  لغا للنقــل  المتكاملــة  : موقــع مســتأجر للشــركة  منطقــة شــنلر 

 

318 ( موظــف  (  : عــدد موظفــي الشــركة 

 

ــع الحســام للباســتيك ــز جــواد خلــف مصن ب ــل مخا ب لية مقا ركا الشــما ــوان الشــركة : مــا   عن

 اليوجــد للشــركة اي فــروع اخــرى داخــل او خــارج المملكــة

Page 6

التقريــر الســنوي 2020
الشــركة المتكاملــة للنقــل المتعــدد



نوي 2020 ر الس التقري
الشــركة المتكاملــة للنقــل المتعــدد

25,083,918

مالي تثمار الرأس م االس حج

ل للنق ة  المتكامل ركة  للش مالي  س الر مار  ت س ا حج   بل 

مبل  2020 ام  ع ة  نهاي ي  ة  التابع ركاتها  وش دد   المتع

ة الناتج هرة  الش مبل  ا  منه يت ي  ردن ار  دين  25,083,918 

ي ردن ار  ة 11,308,218 دين ة بقيم لتابع ركات  ك الش ن تمل ع
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لتابعــة ا الشــركات 

تابعــة ( 0 لــركاب ) شــركة  ا شــركة الظــالل لنقــل 

1999/2 /16 ريــخ  أردنــي، مســجلة بتا ر  ــا 2,000,000 دين 1999 كشــركة محــدودة المســؤولية برأســمال   تأسســت عــام 

بالكامــل للشــركة المتكاملــة للنقــل المتعــدد حيــث تعمــل علــى خدمــة خطــوط ضمــن  والمملوكــة 

العاصمــة عمــان الجنوبيــة مــن  الغربيــة  المنطقــة 

27 ( موظــف  (  :   عــدد الموظفيــن  

ــع الحســام للباســتيك ــز جــواد خلــف مصن ب ــل مخا ب لية مقا ركا الشــما ــوان الشــركة : مــا  عن

ال يوجــد للشــركة أي فــروع أخــرى داخــل أو خــارج المملكــة

لتأجيــر الســياحي ا لــركاب علــى رخصــة  ا الــى حصــول شــركة الظــال لنقــل   باالضافــة 

تابعــة ( 0 ر ) شــركة  ــق للنقــل واالســتثما التوفي شــركة 

المســؤولية محــدودة  كشــركة  تأسســت   ،1998 /8 /6 ريــخ  وبتا ومســجلة  العــام  النقــل  قطــاع  فــي  متخصصــة   شــركة 

علــى تعمــل  المتعدد،حيــث  للنقــل  المتكاملــة  للشــركة  بالكامــل  مملوكــة  وهــي  أردنــي،  ر  دينــا  2,100,000  برأســمال 

عمــان العاصمــة  حــدود  وخــارج  داخــل  للنقــل  المنظمــة  الجهــات  مــع  لتنســيق  با الخطــوط  بعــض  خدمــة 

24 ( موظــف  (  :   عــدد الموظفيــن  

ــع الحســام للباســتيك ــز جــواد خلــف مصن ب ــل مخا ب لية مقا ركا الشــما ــوان الشــركة : مــا   عن

ال يوجــد للشــركة أي فــروع أخــرى داخــل أو خــارج المملكــة

تابعــة ( 0 ر ) شــركة  شــركة أســيا للنقــل واالســتثما

 

برأســمال المســؤولية  محــدودة  كشــركة   1998 /8 /8 ريــخ  وبتا ومســجلة  العــام  النقــل  قطــاع  فــي  متخصصــة   شــركة 

خدمــة علــى  تعمــل  حيــث  المتعــدد،  للنقــل  المتكاملــة  للشــركة  بالكامــل  مملوكــة  وهــي  أردنــي،  ر  دينــا  2,000,000  

الهاشــمية الجامعــة  وخطــوط  عمــان  العاصمــة  مــن  الغربيــة  المنطقــة  ضمــن  خطــوط 

55 ( موظــف   (  :   عــدد الموظفيــن  

ــع الحســام للباســتيك  ــز جــواد خلــف مصن ب ــل مخا ب لية مقا ركا الشــما ــوان الشــركة : مــا  عن

ال يوجــد للشــركة أي فــروع أخــرى داخــل أو خــارج المملكــة 

تابعــة ( 0 الذكيــة ) شــركة  الشــركة المتكاملــة للبطاقــات 

أردنــي، أهــم أنشــطتها إســتيراد ر  ــا 400,000 دين 2008 برأســمال  /2 /24 ريــخ   شــركة مســاهمة خاصــة مســجلة بتا

للشــركة  %  80 بنســبة  مملوكــة  وهــي   ، موقعهــا  وتحديــد  المركبــات  وتتبــع  األجــرة،  تحصيــل  وبرامــج  أنظمــة   وتركيــب 

المتعــدد للنقــل  المتكاملــة 

13 ( موظــف   (  :   عــدد الموظفيــن  

 46 رة رقــم  نــور عمــا  عنــوان الشــركة : الشميســاني شــارع الملكــة 

ال يوجــد للشــركة أي فــروع أخــرى داخــل أو خــارج المملكــة
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 مجلــس اإلدارة

ســعود أحمــد عــارف نصيــرات

رئيــس مجلــس اإلدارة

: األردنيــة الجنســية 

1950/3 /10  : ريــخ الميــاد  تا

ألحكوميــة إدارة اإلســتثمارات  لتــي يمثلهــا : شــركة  ا  الجهــة 

ريــة المؤهــات العلميــة : ماجســتير علــوم سياســية وإدا

ــة األركان ألمشــتركة ئــب رئيــس هيئ نا  - الجــو الملكــي  ــد ســاح  ئ ــر نقــل ســابقآ - قا ــة : وزي ــرات العملي الخب

- الملكيــة األردنيــة العضويــة فــي مجالــس إدارة شــركات أخــرى : عضــو مجلــس إدارة 

الجبــور غــازي ســالم ســلمان 

ئــب رئيــس مجلــس اإلدارة نا

: األردنيــة الجنســية 

1956/2 /1  : ريــخ الميــاد  تا

ألحكوميــة إدارة األســتثمارات  لتــي يمثلهــا :شــركة  ا الجهــة 

ــوراه إدارة أعمــال ــة : دكت المؤهــات العلمي

ــان ــم قطــاع اإلتصــاالت - عضــو فــي مجلــس االعي ــة تنظي ــن لهيئ : رئيــس مجلــس المفوضي ــة  ــرات العملي الخب

العضويــة فــي مجالــس إدارة شــركات اخــرى : ال يوجــد

مخيمــر فــالح عــواد المخيمــر

عضــو مجلــس إدارة

: األردنيــة  الجنســية 

1955/9 ريــخ الميــاد - 8/ تا

ألحكوميــة إدارة األســتثمارات  لتــي يمثلهــا  : شــركة  ا الجهــة 

عامــة إدارة  : ماجســتير  العلميــة   المؤهــات 

الداخليــة ســابقآ رئيــس لجنــة االدارة المؤقتــة للشــركة المتكاملــة للنقــل المتعــدد -اميــن عــام وزارة   - الخبــرات العمليــة 

العضويــة فــي مجالــس إدارة شــركات أخــرى : ال يوجــد

يــدة لردا ا ماهــر محمــود ســطعان 

عضــو مجلــس إدارة

: األردنيــة الجنســية 

1966/4 /22  : ريــخ الميــاد  تا

الحكوميــة ادارة االســتثمارات  لتــي يمثلهــا : شــركة  ا  الجهــة 

نــون دولــي المؤهــات العلميــة : ماجســتير قا

لــوزراء ا الخبــرات العمليــة : مديــر مراســم رئيــس 

العضويــة فــي مجالــس إدارة شــركات أخــرى : ال يوجــد

ســليمان علــي محمــد الشــطي

عضــو مجلــس إدارة

: األردنيــة الجنســية 

1962/10 /27  : ريــخ الميــاد  تا

ألحكوميــة إدارة اإلســتثمارات  لتــي يمثلهــا :شــركة  ا الجهــة 

ليــة المؤهــات العلميــة : دكتــوراه إدارة ما

ئــب ســابق - أســتاذ جامعــي نا  - الخبــرات العمليــة : عمــل خــاص 

العضويــة فــي مجالــس إدارة شــركات أخــرى : ال يوجــد

ــل حــالق ئي الفــرد ميخا  ميشــيل 

عضــو مجلــس إدارة

: األردنيــة  الجنســية 

1959/1 ريــخ الميــاد : 19/ تا

العامــة : الشــركة األردنيــة لإلســتثمارات واإلستشــارات  لتــي يمثلهــا   ا الجهــة 

محاســبة بكالوريــوس   : العلميــة   المؤهــات 

القانونييــن األردنييــن الخبــرات العمليــة - مدقــق قانونــي مجــاز وعضــو فــي جمعيــة المحاســبين 

ر ــر األراضــي واإلســتثما ــة لتطوي ــة فــي مجالــس إدارة شــركات أخــرى : عضــو مجلــس الشــركة المتكامل العضوي
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 مجلــس اإلدارة

ــر ــد صبحــي أحمــد المناصي مخل

عضــو مجلــس إدارة

: األردنيــة الجنســية 

1968/1 /2  : ريــخ الميــاد  تا

ــرى الكب ــة عمــان  ن : أما لتــي يمثلهــا  ا  الجهــة 

المؤهــات العلميــة : بكالوريــوس دكتــور صيدلــة

ئــب أميــن عمــان نا  : ــة  ــرات العملي الخب

العضويــة فــي مجالــس إدارة شــركات أخــرى : ال يوجــد

ريــخ بتا لته  إســتقا بتقديــم  الحكوميــة  اإلســتثمارات  إدارة  شــركة  ألمســاهم  ممثــل  المخيمــر  فــاح  مخيمــر  ألســيد  ســعادة  اإلدارة  مجلــس  عضــو   قــام 

0 األردنــي  األعيــان  مجلــس  فــي  عضــوآ  تعيينــه  بســبب  وذلــك  ألشــركة  إدارة  مجلــس  مــن   2020 /12 /1

ألحجــوزات بســبب  وذلــك   2020 /4 شــهر  منــذ  فاعلــة  غيــر  المتعــدد  للنقــل  المتكاملــة  الشــركة  ادارة  مجلــس  فــي  عمــان  نــة  أما ألمســاهم   عضويــة 

ليــة 0 الما األوراق  هيئــة  مــن  ورد  مــا  وبحســب  الشــركة  فــي  عمــان  نــة  أما أســهم  علــى  القائمــة 
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العليــا اإلدارة 

بــو فــردة أ يــد محمــد  مؤيــد عا

العــام المديــر 

: األردنيــة الجنســية 

1980/4 /23  : ريــخ الميــاد  تا

ــة لي الما ــوراه فــي اإلدارة  ــة : دكت المؤهــات العلمي

ريــة ليــة واإلدا الما النقــل واألمــور  19 عــام فــي مجــال  الخبــرات العمليــة : خبــرة 

الفتــاح الحورانــي يــاد عبــد المنعــم عبــد   ز

ــر المالــي المدي

: األردنيــة الجنســية 

1977/2 /24  : ريــخ الميــاد  تا

محاســبة بكالوريــوس   : العلميــة  المؤهــات 

ريــة ليــة واإلدا الما 22 عــام فــي مجــال األمــور  الخبــرات العمليــة : خبــرة 

براهيــم عبــد المهــدي العواجيــن ا وضــاح 

الداخلــي المدقــق 

: األردنيــة  الجنســية 

1969/4 ريــخ الميــاد - 28/ تا

محاســبة بكالوريــوس   : العلميــة   المؤهــات 

ريــة والعطــاءات والمشــتريات ليــة واإلدا الما 31 عــام فــي األمــور   الخبــرات العمليــة  : خبــرة 

العــدوان مشــهور طــالل نوفــان 

العمليــات مديــر 

: األردنيــة الجنســية 

1967/2 /14  : ريــخ الميــاد  تا

إســتراتيجية ودراســات  إدارة  ماجســتير   : العلميــة   المؤهــات 

ريــة والنقــل والتدريــب 34 عــام خبــرة فــي األمــور اإلدا  : الخبــرات العمليــة 

لونــا طــالل محمــد شــموط

مديــر شــؤون الموظفيــن

: األردنيــة الجنســية 

1972/8 /5  : ريــخ الميــاد  تا

ــوم إدارة أعمــال ــة : دبل المؤهــات العلمي

ريــة 14 عــام فــي األمــور اإلدا  الخبــرات العمليــة : خبــرة 

للــه اســماعيل االخــرس اميــن عطا

ــد والخدمــات المســاندة لتزوي ا ــر  مدي

: األردنيــة  الجنســية 

1982/7 ريــخ الميــاد - 31/ تا

 المؤهــات العلميــة : دبلــوم

الحافــات النقــل وتدريــب الســائقين وفحــص  21 عــام فــي  ــرة  ــة  : خب ــرات العملي   الخب
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المســاهمين ر  كبــا

الحكوميــة إدارة اإلســتثمارات  حكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية - شــركة 

: األردنيــة الجنســية 

2020/12 عــدد األســهم كمــا فــي 31/

%73  2020  : الملكيــة  نســبة 

2019/12 عــدد األســهم كمــا فــي 31/

%73  2019  : الملكيــة  نســبة 

الكبــرى نــة عمــان  أما

: األردنيــة الجنســية 

2020/12 عــدد األســهم كمــا فــي 31/

%10  2020  : الملكيــة  نســبة 

2019/12 عــدد األســهم كمــا فــي 31/

%10  2019  : الملكيــة  نســبة 

بــو خضــر  جــورج نقــوال أ

: األردنيــة الجنســية 

2020/12 عــدد األســهم كمــا فــي 31/

%0  2020  : الملكيــة  نســبة 

2019/12 عــدد األســهم كمــا فــي 31/

%3.9  2019  : الملكيــة  نســبة 

العامــة ــة لإلســتثمارات واإلستشــارات  الشــركة األردني

: األردنيــة الجنســية 

2020/12 عــدد األســهم كمــا فــي 31/

%0.167  2020  : الملكيــة  نســبة 

2019/12 عــدد األســهم كمــا فــي 31/

%3  2019  : الملكيــة  نســبة 

ر الشــركة المتكاملــة لتطويــر األراضــي واإلســتثما

: األردنيــة الجنســية 

2020/12 عــدد األســهم كمــا فــي 31/

%1.679  2020  : الملكيــة  نســبة 

2019/12 عــدد األســهم كمــا فــي 31/

%1.67   2019  : الملكيــة  نســبة 

MOTORAC INVESTMENTS LIMITED

القبرصيــة  : الجنســية 

2020/12 عــدد األســهم كمــا فــي 31/

%8.154  2020  : الملكيــة  نســبة 

2019/12 عــدد األســهم كمــا فــي 31/

%0  2019  : الملكيــة  نســبة 

Page 12

10,964,046

10,964,046

1,500,000

1,500,000

586,245

zero

25,000

449,670

251,875

251,875

zero

1,223,148

التقريــر الســنوي 2020
الشــركة المتكاملــة للنقــل المتعــدد



لتنافســي للشــركة ا الوضــع 

عــن الشــركة  تخلــي  خــال  مــن  لهــا  لتابعــة  ا والشــركات  المتعــدد  للنقــل  المتكاملــة  الشــركة  هيكلــة  إعــادة  تــم  أن   بعــد 

الخطــوط هــذه  تشــغيل  مــن  تجــة  لنا ا الباهظــة  التشــغيلية  ليــف  لتكا ا حصــر  أجــل  مــن  لهــا  الســابقة  الخطــوط  مــن   مجموعــة 

نــة عمــان لــى تأســيس شــركة رؤيــة عمــان الحديثــة للنقــل مملوكــة مــن أما إ لــذي أدى  ا ليــة لهــا األمــر  الما الجــدوى   وعــدم 

بهــذا عطــاء  طــرح  وتــم  الحافــات  مــع  الخــط  وتأجيــر  حافــات  شــراء  خــال  مــن  الخطــوط  هــذه  تشــغيل  أجــل  مــن   الكبــرى 

لتركيــة ا غورســــيل  وشــــركة  المتعــــدد  للنقــــل  المتكاملــــة  الشــــركة  بيــــن  مــــا  المكــــون  االئتــــاف  لــه  وتقــدم   الخصــوص 

الشــركة وتتميــز   2019 /7 /1 ريــخ  تا مــن  الحافــات  تشــغيل  بعطــاء  فــازت  لتــي  وا لتركيــة  ا األردنيــة  الشــركة  إنشــاء   بعــد 

وتتبــع أجــور  تحصيــل  أنظمــة  مــن  المتطــورة  النقــل  أنظمــة  لكافــة  بتطبيقهــا  النقــل  شــركات  مــن  غيرهــا  عــن   المتكاملــة 

وغيرهــا0 وكاميــرات  بــة  ورقا مركبــات 

إعتمــاد الشــركة علــى المورديــن

لنشاط ا

مورد ســوالر

تأميــن مركبــات وممتلــكات

مــورد قطــع غيار

مــورد قطــع غيار

مــورد زيــوت محرك

تأميــن صحي

مــورد قطــع غيار

المــورد

شــركة هيــدرون للطاقــة

ــن ــى للتأمي األول

رة المركبــات شــركة تجــا

الغيــار ئــد دعيــس لقطــع  ا ر مؤسســة 

ريــة التجا ــة  مؤسســة دوحــة العروب

العربــي للتأميــن الشــرق 

محمــد احمــد شــتات لتكييــف وتبريــد الســيارات

التعامــل  حجــم 

بالدينــار األردنــي

1,274,812.140

283,921.258

158,123.210

95,538.000

39,652.820

24,365.666

14,764.500

 النســبة الــى إجمالــي

 المشــتريات

58%

13%

7%

4%

2%

1%

1%

اعتمــاد الشــركة علــى عمــالء رئيســيين

حيــث مبيعاتهــا،  لــي  إجما مــن  كثــر  فأ  %10 نســبة  يشــكلون  ممــن  رئيســيين  عمــاء  علــى  المتكاملــة  الشــركة  تعتمــد   ال 

مــن ئتيــة  المتا الشــركة  يــرادات  إ بلغــت  وقــد   ، للــركاب  العــام  النقــل  خدمــات  تقديــم  هــو  الرئيســي   الشــركة  نشــاط   أن 

ليــة الما ئــم  بالقوا المرفقــة  باإلفصاحــات  موضــح  هــو  كمــا  ر  دينــا  )3,555,644( مجموعــه  مــا  لــركاب  ا ونقــل   الحافــات 

رقــم 17 إيضــاح 
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واإلمتيــازات الحكوميــة  يــة  الحما

0)11683 لــوزراء رقــم ) ا ًء علــى قــرار مجلــس  بنــا  2020 ر عــن عــام  النقــل مقــداره )1,500,000( دينــا لــي مــن وزارة     حصلــت الشــركة علــى دعــم ما

تــب الموظفيــن0 ــة بقيمــة )200,000( لتتمكــن الشــركة مــن دفــع روا لي ــة مــن وزارة الما لي حصلــت الشــركة علــى ســلفة ما

مجلــس  قــرار  علــى  ًء  بنــا لهــا  والمســتحق   2020 عــام  يــة  نها فــي  كمــا  أردنــي  ر  دينــا مليــون   9,711,958 مبلــغ  لتحصيــل  ليــًا  حا الشــركة   وتســعى 

,  كمــا تســعى الشــركة للحصــول علــى إعفــاء جمركــي وضريبــي لتحديــث أســطول حافــات الديــزل واألجــور  لــوزراء رقــم )11638( والمتضمــن فــرق   ا

أخــرى0 ومشــتريات  الغيــار  قطــع  مــن  الشــركة  ومشــتريات    الشــركة 

يــة  حكوميــة أو إمتيــازات تتمتــع بهــا الشــركة أو أي مــن منتجاتهــا غيــر مــا ذكــر أعــاله نــه اليوجــد أي حما إ ، كمــا 

ز أخــرى حصلــت عليهــا الشــركة0  بــراءات إختــراع أو حقــوق إمتيــا وال يوجــد أي 
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المــادي الصــادرة عــن الحكومــة أو المنظمــات الدوليــة علــى عمــل الشــركة القــرارات ذات األثــر 

لتــي فرضتهــا جائحــة كورونــا ا لتــي صــدرت عــن حكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية بســبب الظــروف  ا الدفــاع   قــرارات أوامــر 

تعثرهــا مــن  تزيــد  الشــركة  علــى  جديــدة  ليــة  ما أعبــاء  يترتــب  بحيــث  اإلرتفــاع  حــاالت  فــي  وخصوصــًا  المحروقــات  ر  أســعا علــى  الحاصــل  التقلــب   و 

بالصــورة المقــررة  األجــور  بقيمــة  رتفــاع  إ معــه  اليترتــب  المحروقــات  ر  أســعا رتفــاع  إ ألن  النقــدي  التدفــق  فــي  العجــز  بزيــادة  وخصوصــًا  لــي   الما

بمــا الشــركة  ثــرت  تأ حيــث   , اليوميــة  التشــغيلية  ليــف  لتكا ا مــن  األكبــر  لجــزء  ا تشــكل  الحافــات  عليهــا  تعمــل  لتــي  ا الســوالر  مــادة  أن  حيــث   العادلــة 

2016 و %10 لعامــي  2020 المتمثــل بعــدم رفــع أجورهــا بنســبة  2019 و  2018 و  2017 و  و   2016 ر عــن األعــوام  ــا 9,711,958( دين  ( ــغ   يقــارب مبل

المحروقــات تغييــر ســعر  مــع  األجــور بشــكل مســتمر  تعديــل  عــدم  لــى  إ باإلضافــة   2020 لعــام   30% و   2019 و   2018 لعامــي   % 20 2017 وبنســبة   

ورئاســة ليــة  الما ووزارة  النقــل  )وزارة  المعنيــة  الجهــات  بمخاطبــة  الشــركة  قامــت  كمــا  دفاترهــا  فــي  المبلــغ  ثبــات  بإ الشــركة  قامــت  وعليــه   )الديــزل( 

المتكاملــة الشــركة  إنقــاذ  بخطــة  والخــاص   )11638( رقــم  لــوزراء  ا مجلــس  بقــرار  عليــه  منصــوص  كونــه  المبلــغ  هــذا  لتحصيــل  لــوزراء(   ا

، أعــاله  ذكــر  مــا  غيــر  الشــركة  عمــل  علــى  مــادي  ثــر  أ لهــا  غيرهــا   أو  الدوليــة  المنظمــات  أو  الحكومــة  عــن  صــادرة  قــرارات  أي  يوجــد  ال  نــه  أ  كمــا  

الدوليــة الجــودة  ييــر  معا تطبيــق  علــى  بالعمــل  للــه  ا بمشــيئة  مســتقبآل  الشــركة   وتســعى 
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لتأهيــل ا وبرامــج  مؤهالتهــم  وفئــات  الموظفيــن  وعــدد  التنظيمــي   الهيــكل 

يــب ر لتد ا  و

للشــركة التنظيمــي   الهيــكل 
مجلس االدارة لجنة التدقيق

المدير العام

مدير مكتب المدير العام

مدير دائرة الموارد البشرية المدير المالي / مراقب مالي مدير دائرة العمليات الميدانيةمدير الدائرة الهندسية

 مدير التصميم
والتطوير االداري

 مدير
IT

 مدير شؤون
الموظفين

مدير العالقات
العامة

مدير التزويد
للخدمات المساندة

مدير التفتيش
العام

 مدير
المستودع

مدير
المشتريات

مدير االمن
والسالمة

مساعد مدير
مالي

 مدير
الحركة

مدير البحث والتطوير
الهندسي واالستشارات

الفنية

 مدير
الكراج

رئيس قسم
التصميم والتطوير

االداري

رئيس
قسم

IT

رئيس
قسم

الرواتب

رئيس قسم
 التوظيف
والتدريب

رئيس قسم
العالقات

العامة

رئيس قسم
الحوادث
والتأمين

رئيس قسم
المستودعات

رئيس قسم
الرقابة المالية

والعمليات

رئيس
قسم

المشتريات

رئيس
قسم
الفرز

رئيس
قسم

المحاسبة

رئيس
قسم

المهندسين

رئيس
قسم

االجهزة االلكترونية

موظفين التصميم
والتطوير

موظفين اعالن
وتسويق

موظفين دراسات
وبحث

محاسب
رواتب

موظفين
IT

موظفين
الديوان

موظفين
الخدمات
االدارية

موظفين
شؤون

الموظفين

موظفين
عالقات

عامة

موظفين
 الفحص
الفني

موظفين
الترخيص

موظفين
التأجير/سائقين

مراقبين
سريين

امناء
مستودع

موظفين
محلل عمليات

موظفين
مشتريات

موظفين
فرز

امين
صندوق

محاسبون توزيع
 سائقي
الحافالت

 سجالت
واعطال

مراقبين
الخطوط

مسؤولين
الحركة

والمفتشين

موظفين
توزيع الرخص

موظفين
كاميرات

موظفين
الحصاالت

موظفين
االمن

موظفين
االمن
ماركا

مهندسين مشرف
المبيت 

ماركا

موظفين
غسيل

الحافالت

موظفين
الهياكل

موظفين
التشحيم

وغيار الزيت

موظفين
الميكانيك

موظفين
الكهرباء

صيانة
عامة

وسجالت

موظفين
البناشر

سائقين
المبيت

2020 التنظيمي  المتعددالهيكل  للنقل  المتكاملة  الشركة 

 مشرف محطة
المحروقات

موظفين
محروقات

لجنة الترشيحات والمكافئات

لجنة ادارة المخاطر

لجنة الحوكمة

لجنة العطاءات

مدقق خارجي

مدقق داخلي

مستشار اعالمي

مستشار قانوني

التوفيــق ( مــن قبــل إدارة وموظفــي الشــركة االم 0 لتابعــة ) شــركة أســيا . شــركة الظــال . شــركة  ا يتــم إدارة وتســيير أعمــال الشــركات 
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ــات مؤهالتهــم لتابعــة وفئ ا ــة والشــركات  جــدول عــدد موظفــي الشــركة المتكامل

لتابعــة ا لتدريــب لموظفــي الشــركة المتكاملــة والشــركات  لتأهيــل وا ا جــدول ببرامــج 

2020 غيــر مــا ذكــر أعــاله العــام  باجــراء أي برامــج تأهيــل وتدريــب لموظفــي الشــركة خــالل   ولــم تقــم الشــركة 

الشــركة

ملــة لمتكا ا

الظــال

أســيا

لتوفيــق ا

الذكيــة البطاقــات 

لمجمــوع ا

دكتــوراه

1

-

-

-

-

1

جســتير ما

2

-

-

-

-

2

بكالوريــوس

48

-

1

-

 5

49

دبلوم

25

-

4

1

3

30

ثانــوي

138

8

17

12

2

175

مركــز ثقافــي

2

-

-

-

2

2

أقــل مــن ثانوي

102

19

33

11

1

165

اإلجمالــي

318

27

55

24

13

424

التدريبيــة لــدورة  ا اســم 

جرافيكــي ) Graphic Design ( دورة تصميــم 

عــدد الموظفيــن

1
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ــة والالحقــة لي الحا ــة  لي لتــي تتعــرض لهــا الشــركة خــالل الســنة الما ا المخاطــر 

بيــن لتباعــد  ا متطلبــات  لــى  ا باالضافــة   , االقتصاديــة  القطاعــات  مــن  كبيــرة  شــريحة  تعطــل  مــن  فرضــه  ومــا  كورونــا  يــروس  فا ر  أنتشــا ر   إســتمرا

نتيجــة هــذه الشــركة  يــرادات  ا انخفــاض  لــى  ا يــؤدي  , ممــا  الشــركة  أعــداد مســتخدمي حافــات  إنخفــاض  لــى  إ يــؤدي  الحافــات ســوف  داخــل  لــركاب   ا

االجــراءات

   

ولــوازم ر  الغيــا قطــع  وأســعار  المحروقــات  ر  أســعا رتفــاع  وا الشــركة  تجــاه  ليــة  الما لتزاماتهــا  با بالوفــاء   ) الحكومــة   ( المدينــة  الجهــات  قيــام   عــدم 

قيمــة تحديــد  فــي  الحصــري  ألحــق  هــي صاحبــة  لتــي  ا الحكوميــة  الجهــات  أقرتهــا  لتــي  ا لــركاب  ا أجــور  قيمــة  رتفــاع  إ مــن  أكبــر  بنســبة  الحافــات  نــة   صيا

عــدم لــى  إ يــؤدي  ان  يمكــن  لــذي  وا للشــركة  لــي  الما العســر  فــي  يتســبب  ممــا  مســتمر  وبشــكل  ئر  للخســا الشــركة  تكبــد  لــي  لتا وبا  , لــركاب  ا  أجــور 

لهــا  0 أعما تســيير  فــي  ر  اإلســتمرا فــي  الشــركة  قــدرة 

تمتلــك لتــي  ا الخطــوط  علــى  ألتعــدي  فــي  يتســبب  ممــا  المملكــة  فــي  العــام  النقــل  بقطــاع  المعنيــة  الرســمية  الجهــات  قبــل  مــن  بــة  الرقا  غيــاب 

المواقــف توفــر  وعــدم   . الطرقــات  وضيــق  الشــوارع  معظــم  علــى  المروريــة  اإلزدحامــات  لــى  إ باإلضافــة  تشــغيلها  فــي  الحصــري  الحــق   الشــركة 

0 الشــركة  يــرادات  إ وعلــى  الحافــات  أداء  علــى  ســلبآ  يؤثــر  ســوف  األمــر  هــذا  فــأن  لــي  لتا وبا العــام  النقــل  لوســائط  المخصصــة 

 

اإليــرادات علــى  المباشــر  ثيرهــا  وتأ الصعبــة  الجويــة  واألحــوال  لــذروة  ا فتــرات  خــارج  المنفــذة  الرحــات  فــي  للحافــات  اإلشــغال  نســب   تدنــي 

0 الحافــات  تشــغيل  مــن  تيــة   المتأ

وخاصــة العمــال  إضــراب  لــى  ا باإلضافــة  الســير  حركــة  تعطيــل  لــى  إ تــؤدي  اعتصامــات  مــن  اإلقتصــاد  علــى  األثــر  لهــا  لتــي  ا السياســية   األحــداث 

0 الشــركة  فــي  األغلبيــة  يشــكلون  اللذيــن  والفنييــن  والمراقبيــن   الســائقين 

ليــة لتــي حققتهــا الشــركة خــالل الســنة الما ا  اإلنجــازات 

ر غيــا لــة عطــاء شــراء قطــع  إحا 2020 فــي  عــام  خــال  المتعــدد  للنقــل  المتكاملــة  الشــركة   قامــت 

ئــد ا ر اردنــي علــى المناقــص مؤسســة  ر  نــوع يوتونــغ بقيمــة )419,812( دينــا  لحافــات الشــركة 

بقيمــة الشــركة  لحافــات  إطــارات  شــراء  عطــاء  لــة  بأحا المتكاملــة  الشــركة  قامــت  كمــا   دعيــس 

الشــركة , كمــا قامــت  لتجــارة االطــارات  المناقــص مؤسســة عمــر  اردنــي علــى  ر  دينــا  )80,765( 

علــى اردنــي  ر  دينــا  )65,704( بقيمــة  الشــركة  لحافــات  ريــات  بطا لــة عطــاء شــراء  بأحا  المتكاملــة 

ريــات 0 البطا رة  لتجــا الدوليــة  الشــركة  المناقــص 
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الرئيســي 2020 وال تدخــل ضمــن نشــاط الشــركة  العــام  األثــر المالــي لعمليــات ذات طبيعــة غيــر متكــررة حدثــت خــالل 

الرئيســي 2020 وال تدخــل ضمــن نشــاط الشــركة  العــام  ال يوجــد أي عمليــات ذات طبيعــة غيــر متكــررة حدثــت خــال 

السلســلة الزمنيــة لألربــاح والخســائر المحققــة واألربــاح الموزعــة وصافــي حقــوق المســاهمين واســعار االوراق الماليــة

ــي ــز المال ــل المرك تحلي

ليــة لعــام 2020 ليــة للفتــرة الما ئــج الما لنتا ا

للشــركة المتراكمــة  رة  الخســا لــي  إجما لتصبــح  ر  دينــا  )3,196,989 ( مبلــغ   2020 لعــام  الشــركة  ئر  خســا صافــي   بلغــت 

ر دينــا مليــون   7,478,606 قيمتــه  مــا   2020 /12 /31 ريــخ  تا فــي  كمــا  لتابعــة  ا والشــركات  المتعــدد  للنقــل   المتكاملــة 

  أردنــي 0

ــد لبن ا

ئر ( المحققــة ) الخســا بــاح  األر

بــاح الموزعــة  األر

صافــي حقــوق المســاهمين

العــام يــة  ســعر الســهم كمــا فــي نها

2020

)3,196,989(

-

8,482,830

0,57

2019

)253,231(

-

12,138,641

0,70

2018

2,084,546

-

12,136,872

1,36

2017

)1,563,367(

-

10,256,598

1,30

2016

)1,910,965(

-

8,503,263

0,97

لنســبة ا

لتــداول ا نســبة 

معــدل دوران االصــول

ــة القــروض لصافــي حقــوق الملكي

رة (0 ) الخســا لربــح  ا نســبة هامــش 

ئــد علــى االصــول العا معــدل 

ــة ــد علــى حقــوق الملكي ئ العا معــدل 

بالدينــار رة  حصــة الســهم مــن الخســا

2020

1.63

مرة 0.20

مرة 1.71

-89.85%

-11.44%

-31.01%

-0.233

2019

1.24

مرة 1.00

مرة 1.40

-32.00%

2.44%

-2.09%

-0.052

2018

0.81

مرة 0.66

مرة 1.31

-31%

10.7%

19%

0.139

2017

1.35

مرة 0.50

مرة 2.34

-30%

-0.2%

-17%

-0.113
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لعــام 2021 للشــركة  المســتقبلية  والخطــط  الهامــة  المســتقبلية  التطــورات 

ان لــه  والمقــرر  الســريع  لبــاص  ا لتشــغيل  المنظــور  بالعطــاء  بالمشــاركة   2021 عــام  خــال  انشــاءالله  الشــركة   ســتقوم 

لتركــي بتشــغيل ايضــآ ا لــى هــدف الشــركة االساســي مــن خــال عمــل االئتــاف  ا 2021 باالضافــة   يطــرح خــال عــام 

للنقــل عمــان  رؤيــة  لشــركة  حافلــة   151  

رة وزا علــى  والمســتحق  مليــون   9,7 ال  مبلــغ  مــن  تســتطيع  مــا  تحصيــل  هــو  ايضــآ   2021 العــام  خــال  الشــركة   هــدف 

كورونــا ئحــة  جا بســبب  الصعبــة  ليــة  الما الظــروف  نتيجــة  وذلــك   11638 لرئاســة  ا ر  قــرا بحســب  ليــة  الما وزارة  و   النقــل 

الجهــات اخــذ االعفــاءات الازمــة مــن قبــل  الحافــات القديمــة وذلــك بعــد  لــى شــطب وبيــع  ا  ســوف تســعى الشــركة 

لــى ا باالضافــة  نــة  باالما الخاصــة  للتعليمــات  وفقــآ  عليهــا  المتدنيــة  الغرامــات  يخــص  فيمــا   ) عمــان  نــة  اما  (  المعنيــة 

والصنــع الموديــل  قديمــة  حافــات  تخــص  لتــي  وا الشــركة  لــدى مســتودعات  الموجــودة  كــدة  لرا ا ر  الغيــا قطــع   بيــع 



ــون غوشــه وشــركائه الخارجــي - الســادة / المحاســبون العصري ــق  التدقي أتعــاب 

ــا العلي ليــة المملوكــة مــن قبــل أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة  الما عــدد األوراق 

اإلســتثمارات إدارة  شــركة  المســاهم  ممثــل  المخيمــر  عــواد  فــاح  مخيمــر  ألســيد  ســعادة  اإلدارة  مجلــس  عضــو   قــام 

فــي عضــوآ  تعيينــه  بســبب  وذلــك  الشــركة  إدارة  مجلــس  مــن   2020 /12 /1 ريــخ  بتا لته  إســتقا بتقديــم   الحكوميــة 

األردنــي 0 األعيــان  مجلــس 

منــذ شــهر فاعلــة  غيــر  المتعــدد  للنقــل  المتكاملــة  الشــركة  إدارة  مجلــس  فــي  الكبــرى  عمــان  نــة  أما المســاهم   عضويــة 

وبحســب الشــركة  فــي  نــة  األما أســهم  علــى  القائمــة  الحجــوزات  بســبب  وذلــك   2020 عــام  يــة  نها يــة  ولغا  2020 /4  

ليــة 0 الما األوراق  مــن هيئــة  مــا ورد 

 الشــركة

المتعــدد للنقــل  المتكاملــة 

لــركاب ا  شــركة الظــال لنقــل 

 شــركة أســيا للنقــل

للنقــل واالســتثمار التوفيــق   شــركة 

الذكيــة للبطاقــات  المتكاملــة  الشــركة 

 المجمــوع

بالدينــار االردنــي االتعــاب 

8,700

1,450

1,450

1,450

1,450

14,500

االسم

 ســعود أحمــد عــارف نصيــرات

الجبــور غــازي ســالم ســلمان 

مخيمــر فــاح عــواد المخيمــر

ــي ســليمان محمــد الشــطي عل

يــدة لردا ا  ماهــر محمــود ســطعان 

ــل حــاق ئي الفــرد ميخا ميشــيل 

مخلــد صبحــي أحمــد المناصيــر

لمنصــب ا

رئيــس مجلــس اإلدارة

ئــب رئيــس مجلــس اإلدارة نا

عضــو مجلــس إدارة

عضــو مجلــس إدارة

عضــو مجلــس إدارة

عضــو مجلــس إدارة

عضــو مجلــس إدارة

 عــدد األســهم كمــا فــي

2020/12 /31

-

-

-

-

-

592

-

الشــركات

عليهــا   المســيطر 

-

-

-

-

-

-

-

 عــدد األســهم كمــا فــي

2019/12 /31

-

-

-

-

-

592

-
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العليــا  اإلدارة 

شــركات يوجــد  ال  كمــا  العليــا  اإلدارة  موظفــي  أقــارب  او  اإلدارة  مجلــس  أقــارب  قبــل  مــن  ومملوكــة  الشــركة  مــن  مصــدرة  ليــة  ما أوراق  يوجــد   ال 

0 قبلهــم  مــن  عليهــا  مســيطر 

ــا للشــركة العلي ــي حصــل عليهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة  لت ا ــا والمكافــأت  ي  المزا

 

يــا عينيــة تصــرف العضــاء مجلــس االدارة  وال يوجــد اي مزا

االسم

بــو فــردة أ يــد محمــد  مؤيــد عا

الفتــاح الحورانــي   زيــاد عبــد المنعــم عبــد 

ابراهيــم عبــد المهــدي العواجيــن وضــاح 

العــدوان مشــهور طــال نوفــان 

 لونــا طــال محمــد شــموط

ــه اســماعيل األخــرس لل اميــن عطا

لمنصــب ا

العــام المديــر 

ــي ل ــر الما المدي

ــي الداخل المدقــق 

العمليــات مديــر 

مديــر شــؤون الموظفيــن

لتزويــد والخدمــات ا مديــر 

 عــدد األســهم كمــا فــي

2020/12 /31

21

-

-

-

-

-

الشــركات

عليهــا   المســيطر 

-

-

-

-

-

-

 عــدد األســهم كمــا فــي

2019/12 /31

21

-

-

-

-

-

االسم

 ســعود أحمــد عــارف نصيــرات

الجبــور غــازي ســالم ســلمان 

مخيمــر فــاح عــواد المخيمــر

ــي ســليمان محمــد الشــطي عل

مخلــد صبحــي أحمــد المناصيــر

لردايــدة ا ماهــر محمــود ســطعان 

ــل حــاق ئي الفــرد ميخا ميشــيل 

لمنصــب ا

رئيــس مجلــس اإلدارة

ئــب رئيــس مجلــس اإلدارة نا

عضــو مجلــس إدارة

عضــو مجلــس إدارة

عضــو مجلــس إدارة

عضــو مجلــس إدارة

عضــو مجلــس إدارة

رواتب

-

-

-

-

-

-

-

مكافــأت

42,000

12,000

12,000

12,000

3,000

12,000

12,000

بدالت

-

-

-

-

-

-

-

نفقــات ســفر

-

-

-

-

-

-

-

ر بالدينــا  المبلــغ 

42,000

12,000

12,000

12,000

3,000

12,000

12,000
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العليــا  اإلدارة 

لتالــي ا لنحــو  ا 2020 هــي علــى  العليــا خــالل عــام  لــإلدارة  لتــي صرفــت  أ العينيــة  يــا  المزا

تب وا ر

80,500

24,600

19,550

36,000

16,100

18,100

مكافــأت

-

-

-

-

-

-

بدالت

-

-

-

-

-

-

نفقــات ســفر

-

-

-

-

-

-

اإلجمالــي

80,500

24,600

19,550

36,000

16,100

18,100

االسم

بــو فــردة أ يــد محمــد  مؤيــد عا

الفتــاح الحورانــي   زيــاد عبــد المنعــم عبــد 

ابراهيــم عبــد المهــدي العواجيــن وضــاح 

العــدوان مشــهور طــال نوفــان 

 لونــا طــال محمــد شــموط

ــه اســماعيل االخــرس لل اميــن عطا

لمنصــب ا

العــام المديــر 

ــي ل ــر الما المدي

ــي الداخل المدقــق 

العمليــات مديــر 

مديــر شــؤون الموظفيــن

لتزويــد والخدمــات ا مديــر 

االسم

بــو فــردة أ يــد محمــد  مؤيــد عا

الفتــاح الحورانــي   زيــاد عبــد المنعــم عبــد 

ابراهيــم عبــد المهــدي العواجيــن وضــاح 

العــدوان مشــهور طــال نوفــان 

 لونــا طــال محمــد شــموط

ــه اســماعيل األخــرس لل اميــن عطا

لمنصــب ا

العــام المديــر 

ــي ل ــر الما المدي

ــي الداخل المدقــق 

العمليــات مديــر 

مديــر شــؤون الموظفيــن

لتزويــد والخدمــات ا مديــر 

ســيارة

يوجــد

يوجــد

ال يوجــد

يوجــد

ال يوجــد

يوجــد

خرى أ

ال يوجــد

ال يوجــد

ال يوجــد

ال يوجــد

ال يوجــد

ال يوجــد

هاتــف خلــوي

 يوجــد

يوجــد

ال يوجــد

يوجــد

يوجــد

يوجــد

تبرعــات دفعتهــا الشــركة خــالل عــام 2020

ــة فقــد قامــت الشــركة بالمســاهمة بمــا يلــي ــي تمــر بهــا الشــركة المتكامل لت ا ــة  لي ــات الما لرغــم مــن الصعوب  با

اردنــي (0 ر  نيــة االف ومئــة وخمســون دينــا ر ) ثما 8,150 دينــا لتبــرع لصنــدوق همــة وطــن بمبلــغ   ا

العــام 2020 لتابعــة خــالل  ا لتــي عقدتهــا الشــركة مــع الشــركات  أ العقــود والمشــاريع واإلرتباطــات 

مــع منهــا  الحافــات  ر  إلســتئجا لتابعــة  ا الشــركات  مــع  إتفاقيــات  المتعــدد  للنقــل  المتكاملــة  الشــركة   عقــدت 

0 ادنــاه  الجــدول  فــي  المبينــة  لــغ  المبا بــل  مقا ســائقيها 

الشــركة تأســيس  وتــم  لتركيــة  ا غورســيل   وشــركة  المتعــدد  للنقــل  المتكاملــة  الشــركة  بيــن  ئتــاف  ا عمــل   تــم 

لتركيــة ا للشــركة   %51 و  المتكاملــة  للشــركة   %49 وبنســبة  العــام  النقــل  حافــات  لتشــغيل  لتركيــة  ا  االردنيــة 

ريــخ بتا بالتشــغيل  المباشــرة  تــم  وقــد  للنقــل  الحديثــة  عمــان  رؤيــة  شــركة  حافــات  تشــغيل  بعطــاء  الفــوز   وتــم 

0  2020 لعــام  التشــغيل  هــذا  واســتمر  خــط   27 لعــدد  العــام  للنقــل  حافلــة  وثاثــون  وخمســة  ئــة  لما   2019 /7 /1

5 نســبتها  مــا  تحصيــل  عمولــة  دفــع  بموجبهــا  يتــم  الذكيــة  للبطاقــات  المتكاملــة  الشــركة  مــع  إتفــاق  يوجــد   كمــا 

المدفوعــة البطاقــات  توزيــع  ومندوبــي  وكاء  لــدى  الموجــودة  الشــحن  ألجهــزة  المحولــة  لــغ  المبا قيمــة  مــن   % 

المتكاملــة الشــركة  مــن  المقدمــة  لــركاب  ا نقــل  خدمــة  مــن  المنتفعيــن  المواطنيــن  قبــل  مــن  المســتخدمة   مســبقا 

عــام 2020 خــال  اإلتفــاق  بهــذا  العمــل  واســتمر  المتعــدد  للنقــل 

رئيــس مجلــس اإلدارة0 مــع  المتعــدد  للنقــل  المتكاملــة  الشــركة  رتباطــات عقدتهــا  إ أو  أو مشــاريع   واليوجــد عقــود 

ربهــم 0 العــام أو أي موظــف  فــي الشــركة أو أقا ــر  أو أعضــاء المجلــس أو المدي

الشــركة

قيمــة العقــد

ريــخ العقــد تا

مــدة العقــد

أســيا

732,000

2020/1 /1

ســنة واحــدة

لتوفيــق ا

378,000

2020/1 /1

ســنة واحــدة

الظــالل

354,000

2020/1 /1

ســنة واحــدة
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ع المجتم اه  اتج ولية  المس

ة لبيئ ا ة  ي حماي ركة ف اهمة الش مس

تعمال س ن  م ف  ي التخ الل  خ ن  م ود  الوق تهالك  س ي  يد  الترش ى  ل دي  ي ام  الع ل  النق ائل  وس تخدام  س ن 

ى عل ينعك  ي  ال رق  الط ى  عل ة  المروري ات  واالختناق الت  الموا ة  ازم ن  م د  الح ى  ال دي  وي ة  الخا ات  المركب

تخدام س ب قام   2020 ام  ع ي  ركة  الش ن  ب علم  ة  لبي ا ى  عل ر  ي ي  وال ون  الكرب يد  وكس ي  ان ز  ا غ ا  نبع

ون الكرب يد  وكس ي  ان ز  ا غ ا  نبع ن  م ل  يقل ي  وال  5 ورو  ي ن  المحس زل  الدي

اء لق دم  وع الت  الحا ة  ا ن ى  عل ة  بالمحا ة  خا ائقين  والس ة  عام ن  ي المو ى  عل د  لتاكي ا ركة  الش ر  تح

الل ن خ ل م بالم ام  الع ل  النق ائل  تخدمي وس ى مس عل ا  دائم والتعمي  ا  له ة  المخصص ر  غي ن  ماك ا ي  ات  اي لن ا

ورة المنش ات  والتعليم اللوائ 

ة متابع ل  اج ن  م الت  الحا ل  داخ ودة  الموج رات  والكامي ع  لتتب ا ام  ن الل  خ ن  م ائقين  الس ة  بمتابع ركة  الش وم  تق

ي وال دة  لزائ ا رعة  والس ال  النق ف  الهات تخدام  س ل  م ة  الخاط لوكيات  والس ن  بالتدخي ائقين  الس ام  قي دم  ع

رق الط واد  ح ن  م ل  التقلي ى  عل ينعك 

ي تخ ن  م ه  من ت ا  وم  2020 ام  لع   11 رق   اع  الد ر  م ب التزم  دد  المتع ل  للنق ة  المتكامل ركة  الش ن  ا  كم

وم تق ا  م ى  ال ة  باالضا ة  ل الحا ل  داخ ركاب  ال ن  بي د  لتباع ا ق  يتحق بحي  ة  الرحل الل  خ ة  ل الحا ي  ركاب  ال دد  لع

الت  للحا تمر  المس التعقي  راءات  اج ن  م ركة  الش ه  ب

ي ع المحل ة المجتم ي خدم ركة ف اهمة الش مس

ل  ل له دون مقاب النق ة  ة وتقدي خدم الخا ات  حتياج وي ا ات  الجامع الب  ركة بدع ط وم الش تق

ن م لتمكينه  ي  المهن التدري  د  ومعاه ات  الجامع ع  م اون  بالتع ن  المتدربي تقبال  س ب ركة  الش وم   تق

الت الحا ة  يان و ال  ا ة  بعملي ة  المتعلق ة  المهني االت  المج ة  كا ي  ة  العملي ة  الممارس
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اعمالهــا 2020 المنتهيــة  المتعــدد للســنة  للنقــل  المتكاملــة  بالشــركة  الخــاص  العامــة  المســاهمة  الشــركات  تقريــر تطبيــق مبــادئ حوكمــة 

 

2017 لســنة   )  18  ( رقــم  ليــة  الما االوراق  نــون  قا مــن   ) ب   /  118  ( و   )  12  / )ن  المادتيــن  ألحــكام  إســتنادًا  و  أعــاه  الموضــوع  لــى  إ رة   باالشــا

لتــزام ا مــدى  يلخــص  تقريــر  لكــم  نقــدم   2017 /5 /22 ريــخ  تا  )  2017  /  146  ( رقــم  ليــة  الما االوراق  هيئــة  مفوضــي  مجلــس  قــرار  بموجــب   والمقــرة 

المســاهمة الشــركات  حوكمــة  وتعليمــات  احــكام  بتطبيــق  التنفيذيــة  رتهــا  وادا الشــركة  ادارة  بمجلــس  ممثلــة  المتعــدد  للنقــل  المتكاملــة   الشــركة 

0 المدرجــة  العامــة 

ــل ــم االفصــاح عنهــا مــن قب ت ــة وكمــا  لي ــة االوراق الما ــل مجلــس مفوضــي هيئ ــات المنصــوص عليهــا مــن قب ــع المتطلب ــر جمي التقري  حيــث يتضمــن 

الهيئــة 0

التعليمــات وقواعــد هــذه  احــكام  بتطبيــق  المتعلقــة  والتفاصيــل   المعلومــات 

ــي الشــركة المتكاملــة للنقــل المتعــدد  حوكمــة الشــركات ف

رقــم المادة

المــادة رقــم 4

المــادة رقــم 5

المــادة رقــم 6

المــادة رقــم 7

المــادة رقــم 8

المــادة رقــم 9

المــادة رقــم 10

المــادة رقــم 11

المــادة رقــم 12

المــادة رقــم 13

المــادة رقــم 14

المــادة رقــم 15

المــادة رقــم 16

المــادة رقــم 17

#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

المــادة عنــوان 

إدارة مجلــس  تشــكيل 

مهــام ومســؤوليات مجلــس االدارة

االدارة يشــكلها مجلــس  لتــي  ا للجــان  ا

التدقيــق لجنــة 

والمكافئــات لترشــيحات  ا لجنــة 

الحوكمــة لجنــة 

المخاطــر ادارة  لجنــة 

االدارة مجلــس   اجتماعــات 

العامــة الهيئــة  عــات  اجتما

ــح ل حقــوق اصحــاب المصا

والشــفافية االفصــاح 

الخارجــي الحســابات  مدقــق 

تعامــالت االطــراف ذوي العالقــة

الحوكمــة تقريــر 

ــود ــق للبن بالتطبي ــزام الشــركة  لت ا مــدى 

 مطبــق

مطبــق

مطبــق

مطبــق

مطبــق

مطبــق

مطبــق

مطبــق

مطبــق

مطبــق

مطبــق

مطبــق

مطبــق

مطبــق
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غيــر او  تنفيــذي  العضــو  كان  فيمــا  وتحديــد  الســنة  خــالل  والمســتقلين  لييــن  الحا االدارة  مجلــس  اعضــاء   أســماء 

0 مســتقل  غيــر  او  ومســتقل  تنفيــذي 

 

ــن يشــغلونها اللذي ــة فــي الشــركة واســماء األشــخاص  لتنفيذي ا  المناصــب 

االسم

ســعود احمــد عــارف نصيــرات

الجبــور غــازي ســالم ســلمان 

مخيمــر فــاح عــواد المخيمــر

لردايــدة ا ماهــر محمــود ســطعان 

ــي ســليمان محمــد الشــطي عل

مخلــد صبحــي احمــد المناصيــر

ــل حــاق ئي الفــرد ميخا ميشــيل 

#

1

2

3

4

5

6

7

ممثــل عــن

الحكوميــة االســتثمارات  ادارة  شــركة 

الحكوميــة االســتثمارات  ادارة  شــركة 

الحكوميــة االســتثمارات  ادارة  شــركة 

الحكوميــة االســتثمارات  ادارة  شــركة 

الحكوميــة االســتثمارات  ادارة  شــركة 

لكبــرى ا نــة عمــان  اما

لألســتثمارات االردنيــة  الشــركة 

لمنصــب ا

رئيــس مجلــس االدارة - متفــرغ

ئــب رئيــس مجلــس االدارة نا

ادارة  عضــو مجلــس 

 عضــو مجلــس ادارة

عضــو مجلــس ادارة

عضــو مجلــس ادارة

عضــو مجلــس ادارة

الصفــة

تنفيــذي غيــر 

تنفيــذي غيــر 

تنفيــذي غيــر 

تنفيــذي غيــر 

تنفيــذي غيــر 

تنفيــذي غيــر 

تنفيــذي غيــر 

االسم

بــو فــردة ا يــد محمــد  مؤيــد عا

الفتــاح الحورانــي زيــاد عبــد المنعــم عبــد 

ابراهيــم عبــد المهــدي العواجيــن  وضــاح 

العــدوان مشــهور طــال نوفــان 

ــه اســماعيل االخــرس لل اميــن عطا

لونــا طــال محمــد شــموط

#

1

2

3

4

5

6

الوظيفــي المســمى 

العــام ــر  المدي

لــي الما المديــر 

الداخلــي المدقــق 

العمليــات مديــر 

ــد والخدمــات لتزوي ا ــر  مدي

ــن ــر شــؤون الموظفي مدي

لتــي يشــغلها عضــو مجلــس االدراة فــي ا  جميــع عضويــات مجالــس االدارة 

العامــة الشــركات المســاهمة 

بــط الحوكمــة فــي الشــركة اســم ضا

لــي للشــركة ــر الما - المدي ــاد الحورانــي  زي

االسم

ســعود احمــد عــارف نصيــرات

مخيمــر فــاح عــواد المخيمــر

لردايــدة ا ماهــر محمــود ســطعان 

ــي ســليمان محمــد الشــطي عل

الجبــور غــازي ســالم ســلمان 

مخلــد صبحــي احمــد المناصيــر

ــل حــاق ئي الفــرد ميخا ميشــيل 

#

1

2

3

4

5

6

7

العضويــة فــي مجالــس اخــرى

االردنيــة الملكيــة 

-

-

-

-

-

-
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للجــان المنبثقــة عــن مجلــس االدارة ا  اســماء 

ــة او المحاســبية لي ــذة عــن مؤهالتهــم وخبراتهــم المتعلقــة باالمــور الما ــق ونب التدقي ــة   اســم رئيــس واعضــاء لجن

التدقيــق لجنــة 

الترشــيحات والمكافــأت ولجنــة العطــاءات  اســم رئيــس واعضــاء كل مــن لجنــة 

ادارة المخاطــر ولجنــة الحوكمــة  ولجنــة 

والمكافئــات الترشــيحات  لجنــة 

ــة العطــاءات لجن

لجنــة الحوكمــة

ادارة المخاطــر لجنــة 

بيــان االعضــاء الحاضريــن للجــان خــالل الســنة مــع  ا عــدد اجتماعــات 

للجنــة ا اســم 

التدقيــق لجنــة 

والمكافئــات الترشــيحات  لجنــة 

الحوكمــة لجنــة 

المخاطــر ادارة  لجنــة 

ــة العطــاءات لجن

#

1

2

3

4

5

عــدد االعضاء

3

3

3

3

3

#

1

2

3

التدقيــق اســم اعضــاء لجنــة 

ــل حــاق ئي الفــرد ميخا ميشــيل 

مخيمــر فــاح عــواد المخيمــر

ــي ســليمان محمــد الشــطي عل

الوظيفــي المســمى 

رئيــس لجنــة

عضــو

عضــو

الصفــة

تنفيــذي غيــر 

تنفيــذي غيــر 

تنفيــذي غيــر 

المؤهــالت

يــوس لور بكا

جســتير ما

دكتــوراه

ليــة الما المتعلقــة باالمــور  الخبــرات 

محاســب قانونــي

عامــة ادارة  ماجســتير 

ليــة ــوراه ادارة ما دكت

ــات ــيحات والمكافئ الترش ــة  ــاء لجن ــماء اعض اس

مخيمــر فــاح عــواد المخيمــر

ــل حــاق ئي الفــرد ميخا ميشــيل 

ــي ســليمان محمــد الشــطي عل

#

1

2

3

الوظيفــي المســمى 

رئيــس لجنــة

عضــو

عضــو

الصفــة

تنفيــذي غيــر 

تنفيــذي غيــر 

تنفيــذي غيــر 

االسم

ــي ســليمان محمــد الشــطي عل

 مخيمــر فــاح عــواد المخيمــر

بــو فــردة ا يــد محمــد  مؤيــد عا

#

1

2

3

الوظيفــي المســمى 

رئيــس لجنــة

عضــو

عضــو

الصفــة

تنفيــذي غيــر 

تنفيــذي غيــر 

ي تنفيــذ

ــة لتنفيذي ا ــة  للجن ا اســم اعضــاء 

الجبــور غــازي ســالم ســلمان 

يــدة لردا ا ماهــر محمــود ســطعان 

مخلــد صبحــي احمــد المناصيــر

#

1

2

3

الوضيفــي المســمى 

رئيــس لجنــة

عضــو

عضــو

الصفــة

تنفيــذي غيــر 

تنفيــذي غيــر 

تنفيــذي غيــر 

ادارة المخاطــر اســم اعضــاء لجنــة 

ــي ســليمان محمــد الشــطي عل

الجبــور غــازي ســالم ســلمان 

مخلــد صبحــي احمــد المناصيــر

#

1

2

3

الوظيفــي المســمى 

رئيــس لجنــة

عضــو

عضــو

الصفــة

تنفيــذي غيــر 

تنفيــذي غيــر 

تنفيــذي غيــر 

للجنــة ا اســم 

التدقيــق لجنــة 

والمكافــأت الترشــيحات  لجنــة 

المخاطــر ادارة  لجنــة 

ــة العطــاءات لجن

الحوكمــة لجنــة 

#

1

2

3

4

5

عــدد االجتماعــات

4

2

2

5

2

عــدد االعضاء

3

3

3

3

3

عــدد االعضــاء الحاضريــن

3

3

2

3

2
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ي الخارج ق  ع المدق ق م التدقي ة  ات لجن دد اجتماع ع

ور اء الحض دد االعض ع ع 2020 م نة  الل الس س االدارة خ ات مجل دد اجتماع ع

ة اللجن م  اس

ي الخارج ق  ق - المدق التدقي ة  لجن

#

1

ات دد االجتماع ع

4

ن اء الحاضري دد االعض ع

3

م المادة رق

اع رق 1 االجتم

اع رق 2 االجتم

اع رق 3 االجتم

اع رق 4 االجتم

اع رق 5 االجتم

اع رق 6 االجتم

اع رق 7 االجتم

اع رق 8 االجتم

اع رق 9 االجتم

اع رق 10 االجتم

اع رق 11 االجتم

#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ادة وان الم عن

2020/1 /22

2020/2 /18

2020/4 /19

2020/4 /27

2020/6 /1

2020/7 /5

2020/8 /17

2020/9 /23

2020/11 /2

2020/11 /2

2020/12 /21

دد االعضاء ع

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

ور اء الحض دد االعض ع

7

7

7

7

7

6

6

6

6

6

5
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االقرارات

جوهريــة أمــور  أي  وجــود  بعــدم  لتابعــة  ا وشــركاتها  المتعــدد  للنقــل  المتكاملــة  الشــركة  ادارة  مجلــس   يقــر 

ليــة 0 لتا ا ليــة  الما الســنة  الشــركة خــالل  رية  تؤثــر علــى اســتمرا قــد 

رات ا االقر

نــات لبيا ا اعــداد  عــن  بمســؤوليته  لتابعــة  ا وشــركاتها  المتعــدد  للنقــل  المتكاملــة  الشــركة  ادارة  مجلــس   يقــر 

0 الشــركة  فــي  فعــال  بــة  رقا نظــام  وتوفيــر  ليــة  الما
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رئيــس مجلــس االدارة

ســعود نصيــرات

عضــو مجلــس االدارة

مخلــد المناصيــر

عضــو مجلــس االدارة

ماهــر الردايدة

عضــو مجلــس االدارة

ميشــيل حــالق

نائــب رئيــس مجلــس االدارة

غــازي الجبور

عضــو مجلــس االدارة

علــي الشــطي

عضــو مجلــس االدارة

مخيمــر المخيمــر

رئيــس مجلــس االدارة

ســعود نصيــرات

عضــو مجلــس االدارة

مخلــد المناصيــر

عضــو مجلــس االدارة

ماهــر الردايدة

عضــو مجلــس االدارة

ميشــيل حــالق

نائــب رئيــس مجلــس االدارة

غــازي الجبور

عضــو مجلــس االدارة

علــي الشــطي

عضــو مجلــس االدارة

مخيمــر المخيمــر



االقرارات

التقريــر الســنوي لــواردة فــي  ا نــات  لبيا ادنــاه بصحــة ودقــة واكتمــال المعلومــات وا  نقــر نحــن الموقعيــن 

2020 لعــام  لتابعــة  ا وشــركاتها  المتعــدد  للنقــل  المتكاملــة  للشــركة 
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Comprehensive 
Multiple 
Transportation 
company 

Annual Report

رئيــس مجلــس االدارة

ســعود نصيــرات

المديــر المالــي

زيــاد الحوراني

المديــر العــام

مؤيــد ابــو فردة



دد المتع ل  للنق ة  المتكامل ركة  الش وط  خط

NOVEMBER 2020

المشغلين قبل  من  المستثمرة  العام  النقل  خطوط 

ش. اسامة بن زيد
OSAMA BIN 

ZAID ST

كلية  حطين
HETEEN COLLEGE

ميدان
الشرق األوسط
MIDDLE EAST SQUARE

ش. االميرة بسمة
PRINCE BASMA ST.

ش. مكة المكرمة
MECCA ST.

ش. االميرة زين
PRINCE ZAIN ST.

ش.االستقالل
AL ESTIKLAL ST.

الى ضاحية الحاج حسن
AL HAJ HASSAN

ش. االمير محمد
PRINCE MUHAMMAD ST.

أشارات وادي صقرة
WADI SAQRA 
TRAFFIC LIGHT

الدوار الخامس
5TH CIRCLE

الدوار السادس
6TH CIRCLE

تقاطع السابع
7TH INTERSECTION

الدوار الثامن
8TH CIRCLE

دوار المدينة الطبية
MEDICAL CITY 
CIRCLE

دوار خلدا
KHALDA CIRCLE

ش. وصفي التل
WASFI AL TAL ST.

دوار الواحة
WAHA CIRCLE

دوار الداخلية
AL DAKHLIEH 

CIRCLE

 دوار المدينة
الرياضية
SPORTS CITY 
CIRCLE

 تقاطع
 مستشفى
الجامعة
UNIVERSITY 
HOPSPITAL 
INTERSECTION

إشارة الدوريات
AL DAWRIEAT 
TRAFFIC LIGHT

دوار صويلح
SWEILEH CIRCLE

ش.الشهيد
AL SHAHED ST.

إشارة النشا
AL NASHA 

TRAFFIC LIGHT

ش.الصخرة المشرفة
AL SAKHRA AL MUSHAREFA

تقاطع ناعور
NA’AOUR 

INTERSECTION

 دوار الدلة
AL DALA CIRCLE

اسكان عالية
ALIA HOUSING

مجمع الشمال
NORTH TERMINAL

مجمع المحطة
AL MAHATA TERMINAL

ش. الهاشمي
AL HASHMI ST.

الدوار الرابع
4TH CIRCLE

ش. الشابسوغ
AL SHABSOGH ST.

       دوار البرديني
AL BARDENI

CIRCLE دوار الجمرك
CUSTOMS CIRCLE 

الى سحاب
TO SAHAAB

الى المستندة
TO AL MUSTANADA

اليرموك
AL YARMOUK

ش. الملك حسين
KING HUSSIEN ST.

العبدلي
AL ABDALI

مجمع الجنوب
SOUTH TERMINAL

الدوار الثالث
3RD CIRCLE الدوار الثاني

2ND CIRCLE

الدوار األول
1ST CIRCLE

المهاجرين
AL MUHAJREEN

ش. علي بن ابي طالب
ALI BIN ABI TALEB ST.

حي العواملة
AL AWAMLEH

أشارة الغاز
GAS TRAFFIC 

LIGHT

 الى ضاحية االمير علي, السوق المركزي, حي
النور, ضاحية االندلس ,حي الباير و المستندة
TO PRINCE ALI, SOUQ AL MARKAZI, HAI 
AL NOUR AL ANDALOUS, HAI AL BAYER 
AND AL MUSTANADEH

ش. الحرية
AL HURIEH ST.

إشارة الصحابة
AL SAHABA 
TRAFFIC LIGHT

 سيفوي
شميساني
SAFEWAY 

SHMESANI

ش.االمير شاكر
PR. SHAKER ST.

 مستشفى
التخصصي
Specialty Hospital

ش. الملكة زين الشرف
QUEEN ZAIN AL SHARAF ST.

الصويفية
SWEIFIEH

عبدون
ABDOUN

ش. صناعة
SINA’A ST.

الى دابوق
TO DABOUQ

 حدائق الملك
حسين
KING HUSSIEN 
PARK

ش.زهران
ZAHRAN ST.

ش.زهران
ZAHRAN ST.

الى البيادر و
وادي السير
TO BAYADER 
AND WADI AL SIR

اشارة طبربور
TABARBOUR  TRAFFIC LIGHT

ميدان المشاغل
AL MASHAGHEL CIRCLE

مستشفى الملكة علياء
QUEEN ALIA HOSPITAL

ابو علندا
ABU ALANDA

جسر عين الغزال
EIN AL GHAZAL BRIDGE

جسر ماركا
MARKA BRIDGE

ميدان االمير حسن
PRINCE HASSAN 

SQUARE

ش. البنيات
AL BNYAT ST.

ش.مصبح الجربان
MUSBAH AL JARBAN ST.

 مستشفى
البشير
AL BASHEER
HOSPITAL

النظيف
AL NADEEF

جسر المريط
AL MURABAT 

BRDIGE

 مستشفى
القدس
AL QUDS

HOSPITAL

ش.ابوهريره
ABU HURAIRA ST.

دوار الشعب
AL SHAAB CIRCLE مطار عّمان المدني

Amman Civil Airport

مركز زها
MARKEZ ZAHA

 الديوان الملكي
الهاشمي
THE ROYAL 

HASHEMITE COURT

مسجد عبد الرحمان عوف
ABED AL RAHMAN BIN 
OUF MOSQUE

مجمع جبر
MUJAMA’A JABER

ش. عبد الكريم الحديدي
ABED AL KAREEM AL HADEDI

مركز ماركا الصحي
MARKA MEDICAL 

CENTRE

10014

40043

40046

40042

40044

40041

20054

10038

10040

20058

40040

40027

40026

10003

10048

10046

10044

10045

10043

10041

10061

10060

الى خريبة السوق
TO KHERBET AL SOUQ

20053

20052

20051

10009

50068

50064

10042

50063

50061

50065

50062

الى المشقر و الجيزة
TO AL MUSHAQAR AND 

JIZAA

10052

10053

40098

40097

40101

4010240104

40105

40106

المدينة الرياضية
SPORTS CITY 

الى الجامعة الهاشمية
TO THE HASHEMITE
UNIVERSITY 

اإلذاعة  إسكان 
والتلفزيون
RADIO TV 

HOUSING

الجسور العشرة 
AL JUSOUR AL ASHARA ST.

الدفاع المدني
Civil Defense

القويسمة
AL QUESMEH

المنارة 
AL MANARA 

ش. عدن
ADAN ST.

المعادي
AL MUADI

عبدالملك بن  ش.سليمان 
SLEMAN ABD AL MALEK ST.

 جامعة العلوم االسالمية
UNIVERSITY OF ISLAMIC

SCIENCES

الى ابو نصير
TO ABU NSAIR

ش. ياجوز
YAJOUZ ST.

المنهل
AL MANHAL

الى شفا بدران
TO SHAFA BADRAN

ش.النهضة
NAHDA ST.

ابو عاليا
ABU ALIA

الى شفا بدران-طاب كراع
TO SHAFA BADRAN - TAB AL KERA’A

مسجد خالد بن الوليد
KHALID IBN AL 

WALID MOSQUE

 ش.شهاب
الهبري
SHAHAB AL 

HABRI ST.

ش. شفا بدران
SHAFA BADRAN ST.

جامعة االميرة سمية
QUEEN SUMAIA 

UNIVERSITY

التعليم العالي
MINISTRY OF 
HIGHER 
EDUCATION

اكاديمية عمان
AMMAN ACADEMY

كلية الخوارزمي
ALKHAWAREZMI 
COLLAGE

الى جامعة الزرقاء االهلية
TO AL ZARQA AL AHLEYA
UNIVERSITY

جامعة البلقاء التطبيقية
البوليتكنيك
Al- Balqa' Applied 
University

الى جامعة البتراء
TO PETRA
UNIVERSITY

كلية القدس
TO AL QUDS

COLLAGE

الى جامعة الزيتونة
TO AL ZAYTONA

UNIVERSITY

كلية عمون
AMOUN COLLAGE

 كلية المجتمع
العربي

ARAB COMMUNITY 
COLLAGE

كلية تدريب عمان
AMMAN

 TRANING

 CENTRE

 اكاديمية الترويج
العلمية

AL TARWIJ 
ACADEMY

GAM

LTRC

237

10

33

كلية االميرة عالية الجامعية
PRINCESS ALIA 

COLLAGE

50060

الى نزهة سحاب
TO NOZHET SAHAB

مفتاح الخريطة
MAP SYMBOLS

مدارس / جامعة / كلية
SCHOOLS/UNIVERSITIES AND  

COLLEGES

مستشفى
HOSPITAL

دوار/ تقاطع / جسر
 CIRCLE / INTERSECTION/ BRIDGE

حدائق
PARKS

مطار
AIRPORTS

مسجد
MOSQUE

 الخطوط
THE LINES

خطوط تابعة لهيئة تنظيم النقل
LTRC LINES

 خطوط تابعة المانة عمان الكبرى
GAM LINES

ضاحية الحاج حسن
AL HAJ HASSAN 
NEIGHBORHOOD

المحطة
MAIN TERMINAL

50063 2

مجمع الشمال
NORTH TERMINAL

مجمع الجنوب
SOUTH TERMINAL

20051 4

الجامعة االردنية
UNIVERSITY 
OF JORDAN

المقابلين
AL MUQABLEEN

10061 2

جاوا
JAWA

مجمع المهاجرين
AL MUHAJEREEN 

TERMINAL

10044 4

مرج الحمام
MARJ AL HAMAM

المحطة
MAIN TERMINAL

10003 6

خلدا
KHALDA

المحطة
MAIN TERMINAL

40041 6

الشميساني
AL SHMESANI

المحطة
MAIN TERMINAL

40046 8

اسكان عالية
ISKAN ALIA

مجمع المهاجرين
AL MUHAJEREEN 

TERMINAL

10040 2

الجامعة الهاشمية
HASHEMITE 
UNIVERSITY

سحاب
SAHAB

40101 10

الجامعة الهاشمية
HASHEMITE 
UNIVERSITY

المستندة
AL MUSTANADA

40105 3

نزهة سحاب
NUZHET SAHAAB

المحطة
MAIN TERMINAL

50065 2

المستندة
AL MUSTANADA

المحطة
MAIN TERMINAL

50064 4

الجامعة االردنية
THE UNIVERSITY 
OF JORDAN

الشرق االوسط
MIDLLE EAST

20052 7

ضاحية االمير علي
PRINCE ALI
 NEIGHBORHOOD

مجمع المهاجرين
AL MUHAJEREEN

 TERMINAL

10041 2

العلكومية
ALKOUMYEH

مجمع المهاجرين
AL MUHAJEREEN 

TERMINAL

10045 6

البيادر
AL BAYADER

المحطة
MAIN TERMINAL

40026 12

حدائق الحسين
ALHUSSIEN PARK

المحطة
MAIN TERMIANL

40044 6

وادي السير - ام االسود
WADI AL-SEER
OM AL OSOUD

الجامعة االردنية
UNIVERSITY 
OF JORDAN

10014 2

الجامعة االردنية
UNIVERSITY 
OF JORDAN

وادي السير
WADI AL SEER

20058 4

الجامعة الهاشمية
HASHEMITE 
UNIVERSITY

دوار الجمرك
AL JUMROK

CIRCLE

40102 7

الجامعة الهاشمية
HASHEMITE 
UNIVERSITY

حي نزال
HAY NAZAL

40106 3

كلية حطين
HETTEEN COLLAGE

المحطة
MAIN TERMINAL

50061 16

الوحدات
AL WEHDAT

المحطة-سقف السيل
MAIN TAIRMENAL

50068 2

الجامعة  االردنية - اكسبرس
THE UNIVERSITY 
OF JORDAN EXPRESS

الشرق االوسط
MIDLLE EAST

20053 8

حي العواملة
AL AWAMLEH 
NEIGHBORHOOD

مجمع المهاجرين
AL MUHAJEREEN 

TERMINAL

10042 2

المقابلين - البنيات
AL MUQABALEEN - 
AL BNAYAT

مجمع المهاجرين
AL MUHAJEREEN 

TERMINAL

10046 4

عبدون - الصناعة
ABDOUN - 
AL SINAA’

المحطة
MAIN TERMINAL

40027 8

تالع العلي - دابوق
TILAA ALI -
DABOUQ

المحطة
MAIN TERMINAL

40042 2

مجمع المحطة
MAIN TERMINAL

مجمع المهاجرين
AL MUHAJEREEN 

TERMINAL

20054 6

الجامعة الهاشمية
HASHEMITE 
UNIVERSITY

البيادر
AL BAYADER

40097 4

سحاب
SAHAB

المحطة
MAIN TERMINAL

50060 10

الجامعة االردنية
UNIVERSITY 
OF JORDAN

المشقر
AL MUSHAQAR

10052 4

ابو علندا
ABU ALANDA

المحطة-سقف السيل
MAIN TERMINAL

50062 2

المدينة الطبية
MEDICAL CITY

مجمع الجنوب
SOUTH TERMINAL

10009 4

الجامعة االردنية
UNIVERSITY 
OF JORDAN

خريبة السوق
KHREBET AL SOUQ

10060 3

السوق المركزي
AL SOUQ
 AL MARKAZI

مجمع المهاجرين
AL MUHAJEREEN 

TERMINAL

10043 4

اسكان المالية
ISKAN AL MALEYA

مجمع المهاجرين
AL MUHAJEREEN 

TERMINAL

10048 2

ش.عبدالله غوشة
ABDALLAH 
GHOUSHEH ST.

المحطة
MAIN TERMINAL

40040 4

المدينة الطبية
MIDECAL CITY

المحطة
MAIN TERMINAL

40043 10

وادي السير
WADI AL SEER

مجمع المهاجرين
AL MUHAJEREEN 

TERMINAL

10038 4

الجامعة الهاشمية
HASHEMITE 
UNIVERSITY

المحطة
MAIN TERMINAL

40098 30

الجامعة الهاشمية
HASHEMITE 
UNIVERSITY

مجمع الجنوب
SOUTH TERMINAL

40104 3

الجامعة االردنية
UNIVERSITY 
OF JORDAN

الجيزة
AL JIZZA

10053 3

Public transport lines invested by operators

الى جامعة االسراء
TO AL ESRAA’

UNIVERSITY

 كلية طالل ابو غزالة
الدارة االعمال

Talal Abu-Ghazaleh 
University College 

for Innovation

كلية وادي السير
WADI AL SEER 

COLLAGE

كلية القادسية
AL QADESEYA 

COLLAGE

NOVEMBER 2020

المشغلين قبل  من  المستثمرة  العام  النقل  خطوط 

ش. اسامة بن زيد
OSAMA BIN 

ZAID ST

كلية  حطين
HETEEN COLLEGE

ميدان
الشرق األوسط
MIDDLE EAST SQUARE

ش. االميرة بسمة
PRINCE BASMA ST.

ش. مكة المكرمة
MECCA ST.

ش. االميرة زين
PRINCE ZAIN ST.

ش.االستقالل
AL ESTIKLAL ST.

الى ضاحية الحاج حسن
AL HAJ HASSAN

ش. االمير محمد
PRINCE MUHAMMAD ST.

أشارات وادي صقرة
WADI SAQRA 
TRAFFIC LIGHT

الدوار الخامس
5TH CIRCLE

الدوار السادس
6TH CIRCLE

تقاطع السابع
7TH INTERSECTION

الدوار الثامن
8TH CIRCLE

دوار المدينة الطبية
MEDICAL CITY 
CIRCLE

دوار خلدا
KHALDA CIRCLE

ش. وصفي التل
WASFI AL TAL ST.

دوار الواحة
WAHA CIRCLE

دوار الداخلية
AL DAKHLIEH 

CIRCLE

 دوار المدينة
الرياضية
SPORTS CITY 
CIRCLE

 تقاطع
 مستشفى
الجامعة
UNIVERSITY 
HOPSPITAL 
INTERSECTION

إشارة الدوريات
AL DAWRIEAT 
TRAFFIC LIGHT

دوار صويلح
SWEILEH CIRCLE

ش.الشهيد
AL SHAHED ST.

إشارة النشا
AL NASHA 

TRAFFIC LIGHT

ش.الصخرة المشرفة
AL SAKHRA AL MUSHAREFA

تقاطع ناعور
NA’AOUR 

INTERSECTION

 دوار الدلة
AL DALA CIRCLE

اسكان عالية
ALIA HOUSING

مجمع الشمال
NORTH TERMINAL

مجمع المحطة
AL MAHATA TERMINAL

ش. الهاشمي
AL HASHMI ST.

الدوار الرابع
4TH CIRCLE

ش. الشابسوغ
AL SHABSOGH ST.

       دوار البرديني
AL BARDENI

CIRCLE دوار الجمرك
CUSTOMS CIRCLE 

الى سحاب
TO SAHAAB

الى المستندة
TO AL MUSTANADA

اليرموك
AL YARMOUK

ش. الملك حسين
KING HUSSIEN ST.

العبدلي
AL ABDALI

مجمع الجنوب
SOUTH TERMINAL

الدوار الثالث
3RD CIRCLE الدوار الثاني

2ND CIRCLE

الدوار األول
1ST CIRCLE

المهاجرين
AL MUHAJREEN

ش. علي بن ابي طالب
ALI BIN ABI TALEB ST.

حي العواملة
AL AWAMLEH

أشارة الغاز
GAS TRAFFIC 

LIGHT

 الى ضاحية االمير علي, السوق المركزي, حي
النور, ضاحية االندلس ,حي الباير و المستندة
TO PRINCE ALI, SOUQ AL MARKAZI, HAI 
AL NOUR AL ANDALOUS, HAI AL BAYER 
AND AL MUSTANADEH

ش. الحرية
AL HURIEH ST.

إشارة الصحابة
AL SAHABA 
TRAFFIC LIGHT

 سيفوي
شميساني
SAFEWAY 

SHMESANI

ش.االمير شاكر
PR. SHAKER ST.

 مستشفى
التخصصي
Specialty Hospital

ش. الملكة زين الشرف
QUEEN ZAIN AL SHARAF ST.

الصويفية
SWEIFIEH

عبدون
ABDOUN

ش. صناعة
SINA’A ST.

الى دابوق
TO DABOUQ

 حدائق الملك
حسين
KING HUSSIEN 
PARK

ش.زهران
ZAHRAN ST.

ش.زهران
ZAHRAN ST.

الى البيادر و
وادي السير
TO BAYADER 
AND WADI AL SIR

اشارة طبربور
TABARBOUR  TRAFFIC LIGHT

ميدان المشاغل
AL MASHAGHEL CIRCLE

مستشفى الملكة علياء
QUEEN ALIA HOSPITAL

ابو علندا
ABU ALANDA

جسر عين الغزال
EIN AL GHAZAL BRIDGE

جسر ماركا
MARKA BRIDGE

ميدان االمير حسن
PRINCE HASSAN 

SQUARE

ش. البنيات
AL BNYAT ST.

ش.مصبح الجربان
MUSBAH AL JARBAN ST.

 مستشفى
البشير
AL BASHEER
HOSPITAL

النظيف
AL NADEEF

جسر المريط
AL MURABAT 

BRDIGE

 مستشفى
القدس
AL QUDS

HOSPITAL

ش.ابوهريره
ABU HURAIRA ST.

دوار الشعب
AL SHAAB CIRCLE مطار عّمان المدني

Amman Civil Airport

مركز زها
MARKEZ ZAHA

 الديوان الملكي
الهاشمي
THE ROYAL 

HASHEMITE COURT

مسجد عبد الرحمان عوف
ABED AL RAHMAN BIN 
OUF MOSQUE

مجمع جبر
MUJAMA’A JABER

ش. عبد الكريم الحديدي
ABED AL KAREEM AL HADEDI

مركز ماركا الصحي
MARKA MEDICAL 

CENTRE

10014

40043

40046

40042

40044

40041

20054

10038

10040

20058

40040

40027

40026

10003

10048

10046

10044

10045

10043

10041

10061

10060

الى خريبة السوق
TO KHERBET AL SOUQ

20053

20052

20051

10009

50068

50064

10042

50063

50061

50065

50062

الى المشقر و الجيزة
TO AL MUSHAQAR AND 

JIZAA

10052

10053

40098

40097

40101

4010240104

40105

40106

المدينة الرياضية
SPORTS CITY 

الى الجامعة الهاشمية
TO THE HASHEMITE
UNIVERSITY 

اإلذاعة  إسكان 
والتلفزيون
RADIO TV 

HOUSING

الجسور العشرة 
AL JUSOUR AL ASHARA ST.

الدفاع المدني
Civil Defense

القويسمة
AL QUESMEH

المنارة 
AL MANARA 

ش. عدن
ADAN ST.

المعادي
AL MUADI

عبدالملك بن  ش.سليمان 
SLEMAN ABD AL MALEK ST.

 جامعة العلوم االسالمية
UNIVERSITY OF ISLAMIC

SCIENCES

الى ابو نصير
TO ABU NSAIR

ش. ياجوز
YAJOUZ ST.

المنهل
AL MANHAL

الى شفا بدران
TO SHAFA BADRAN

ش.النهضة
NAHDA ST.

ابو عاليا
ABU ALIA

الى شفا بدران-طاب كراع
TO SHAFA BADRAN - TAB AL KERA’A

مسجد خالد بن الوليد
KHALID IBN AL 

WALID MOSQUE

 ش.شهاب
الهبري
SHAHAB AL 

HABRI ST.

ش. شفا بدران
SHAFA BADRAN ST.

جامعة االميرة سمية
QUEEN SUMAIA 

UNIVERSITY

التعليم العالي
MINISTRY OF 
HIGHER 
EDUCATION

اكاديمية عمان
AMMAN ACADEMY

كلية الخوارزمي
ALKHAWAREZMI 
COLLAGE

الى جامعة الزرقاء االهلية
TO AL ZARQA AL AHLEYA
UNIVERSITY

جامعة البلقاء التطبيقية
البوليتكنيك
Al- Balqa' Applied 
University

الى جامعة البتراء
TO PETRA
UNIVERSITY

كلية القدس
TO AL QUDS

COLLAGE

الى جامعة الزيتونة
TO AL ZAYTONA

UNIVERSITY

كلية عمون
AMOUN COLLAGE

 كلية المجتمع
العربي

ARAB COMMUNITY 
COLLAGE

كلية تدريب عمان
AMMAN

 TRANING

 CENTRE

 اكاديمية الترويج
العلمية

AL TARWIJ 
ACADEMY

GAM

LTRC

237

10

33

كلية االميرة عالية الجامعية
PRINCESS ALIA 

COLLAGE

50060

الى نزهة سحاب
TO NOZHET SAHAB

مفتاح الخريطة
MAP SYMBOLS

مدارس / جامعة / كلية
SCHOOLS/UNIVERSITIES AND  

COLLEGES

مستشفى
HOSPITAL

دوار/ تقاطع / جسر
 CIRCLE / INTERSECTION/ BRIDGE

حدائق
PARKS

مطار
AIRPORTS

مسجد
MOSQUE

 الخطوط
THE LINES

خطوط تابعة لهيئة تنظيم النقل
LTRC LINES

 خطوط تابعة المانة عمان الكبرى
GAM LINES

ضاحية الحاج حسن
AL HAJ HASSAN 
NEIGHBORHOOD

المحطة
MAIN TERMINAL

50063 2

مجمع الشمال
NORTH TERMINAL

مجمع الجنوب
SOUTH TERMINAL

20051 4

الجامعة االردنية
UNIVERSITY 
OF JORDAN

المقابلين
AL MUQABLEEN

10061 2

جاوا
JAWA

مجمع المهاجرين
AL MUHAJEREEN 

TERMINAL

10044 4

مرج الحمام
MARJ AL HAMAM

المحطة
MAIN TERMINAL

10003 6

خلدا
KHALDA

المحطة
MAIN TERMINAL

40041 6

الشميساني
AL SHMESANI

المحطة
MAIN TERMINAL

40046 8

اسكان عالية
ISKAN ALIA

مجمع المهاجرين
AL MUHAJEREEN 

TERMINAL

10040 2

الجامعة الهاشمية
HASHEMITE 
UNIVERSITY

سحاب
SAHAB

40101 10

الجامعة الهاشمية
HASHEMITE 
UNIVERSITY

المستندة
AL MUSTANADA

40105 3

نزهة سحاب
NUZHET SAHAAB

المحطة
MAIN TERMINAL

50065 2

المستندة
AL MUSTANADA

المحطة
MAIN TERMINAL

50064 4

الجامعة االردنية
THE UNIVERSITY 
OF JORDAN

الشرق االوسط
MIDLLE EAST

20052 7

ضاحية االمير علي
PRINCE ALI
 NEIGHBORHOOD

مجمع المهاجرين
AL MUHAJEREEN

 TERMINAL

10041 2

العلكومية
ALKOUMYEH

مجمع المهاجرين
AL MUHAJEREEN 

TERMINAL

10045 6

البيادر
AL BAYADER

المحطة
MAIN TERMINAL

40026 12

حدائق الحسين
ALHUSSIEN PARK

المحطة
MAIN TERMIANL

40044 6

وادي السير - ام االسود
WADI AL-SEER
OM AL OSOUD

الجامعة االردنية
UNIVERSITY 
OF JORDAN

10014 2

الجامعة االردنية
UNIVERSITY 
OF JORDAN

وادي السير
WADI AL SEER

20058 4

الجامعة الهاشمية
HASHEMITE 
UNIVERSITY

دوار الجمرك
AL JUMROK

CIRCLE

40102 7

الجامعة الهاشمية
HASHEMITE 
UNIVERSITY

حي نزال
HAY NAZAL

40106 3

كلية حطين
HETTEEN COLLAGE

المحطة
MAIN TERMINAL

50061 16

الوحدات
AL WEHDAT

المحطة-سقف السيل
MAIN TAIRMENAL

50068 2

الجامعة  االردنية - اكسبرس
THE UNIVERSITY 
OF JORDAN EXPRESS

الشرق االوسط
MIDLLE EAST

20053 8

حي العواملة
AL AWAMLEH 
NEIGHBORHOOD

مجمع المهاجرين
AL MUHAJEREEN 

TERMINAL

10042 2

المقابلين - البنيات
AL MUQABALEEN - 
AL BNAYAT

مجمع المهاجرين
AL MUHAJEREEN 

TERMINAL

10046 4

عبدون - الصناعة
ABDOUN - 
AL SINAA’

المحطة
MAIN TERMINAL

40027 8

تالع العلي - دابوق
TILAA ALI -
DABOUQ

المحطة
MAIN TERMINAL

40042 2

مجمع المحطة
MAIN TERMINAL

مجمع المهاجرين
AL MUHAJEREEN 

TERMINAL

20054 6

الجامعة الهاشمية
HASHEMITE 
UNIVERSITY

البيادر
AL BAYADER

40097 4

سحاب
SAHAB

المحطة
MAIN TERMINAL

50060 10

الجامعة االردنية
UNIVERSITY 
OF JORDAN

المشقر
AL MUSHAQAR

10052 4

ابو علندا
ABU ALANDA

المحطة-سقف السيل
MAIN TERMINAL

50062 2

المدينة الطبية
MEDICAL CITY

مجمع الجنوب
SOUTH TERMINAL

10009 4

الجامعة االردنية
UNIVERSITY 
OF JORDAN

خريبة السوق
KHREBET AL SOUQ

10060 3

السوق المركزي
AL SOUQ
 AL MARKAZI

مجمع المهاجرين
AL MUHAJEREEN 

TERMINAL

10043 4

اسكان المالية
ISKAN AL MALEYA

مجمع المهاجرين
AL MUHAJEREEN 

TERMINAL

10048 2

ش.عبدالله غوشة
ABDALLAH 
GHOUSHEH ST.

المحطة
MAIN TERMINAL

40040 4

المدينة الطبية
MIDECAL CITY

المحطة
MAIN TERMINAL

40043 10

وادي السير
WADI AL SEER

مجمع المهاجرين
AL MUHAJEREEN 

TERMINAL

10038 4

الجامعة الهاشمية
HASHEMITE 
UNIVERSITY

المحطة
MAIN TERMINAL

40098 30

الجامعة الهاشمية
HASHEMITE 
UNIVERSITY

مجمع الجنوب
SOUTH TERMINAL

40104 3

الجامعة االردنية
UNIVERSITY 
OF JORDAN

الجيزة
AL JIZZA

10053 3

Public transport lines invested by operators

الى جامعة االسراء
TO AL ESRAA’

UNIVERSITY

 كلية طالل ابو غزالة
الدارة االعمال

Talal Abu-Ghazaleh 
University College 

for Innovation

كلية وادي السير
WADI AL SEER 

COLLAGE

كلية القادسية
AL QADESEYA 

COLLAGE

NOVEMBER 2020

المشغلين قبل  من  المستثمرة  العام  النقل  خطوط 

ش. اسامة بن زيد
OSAMA BIN 

ZAID ST

كلية  حطين
HETEEN COLLEGE

ميدان
الشرق األوسط
MIDDLE EAST SQUARE

ش. االميرة بسمة
PRINCE BASMA ST.

ش. مكة المكرمة
MECCA ST.

ش. االميرة زين
PRINCE ZAIN ST.

ش.االستقالل
AL ESTIKLAL ST.

الى ضاحية الحاج حسن
AL HAJ HASSAN

ش. االمير محمد
PRINCE MUHAMMAD ST.

أشارات وادي صقرة
WADI SAQRA 
TRAFFIC LIGHT

الدوار الخامس
5TH CIRCLE

الدوار السادس
6TH CIRCLE

تقاطع السابع
7TH INTERSECTION

الدوار الثامن
8TH CIRCLE

دوار المدينة الطبية
MEDICAL CITY 
CIRCLE

دوار خلدا
KHALDA CIRCLE

ش. وصفي التل
WASFI AL TAL ST.

دوار الواحة
WAHA CIRCLE

دوار الداخلية
AL DAKHLIEH 

CIRCLE

 دوار المدينة
الرياضية
SPORTS CITY 
CIRCLE

 تقاطع
 مستشفى
الجامعة
UNIVERSITY 
HOPSPITAL 
INTERSECTION

إشارة الدوريات
AL DAWRIEAT 
TRAFFIC LIGHT

دوار صويلح
SWEILEH CIRCLE

ش.الشهيد
AL SHAHED ST.

إشارة النشا
AL NASHA 

TRAFFIC LIGHT

ش.الصخرة المشرفة
AL SAKHRA AL MUSHAREFA

تقاطع ناعور
NA’AOUR 

INTERSECTION

 دوار الدلة
AL DALA CIRCLE

اسكان عالية
ALIA HOUSING

مجمع الشمال
NORTH TERMINAL

مجمع المحطة
AL MAHATA TERMINAL

ش. الهاشمي
AL HASHMI ST.

الدوار الرابع
4TH CIRCLE

ش. الشابسوغ
AL SHABSOGH ST.

       دوار البرديني
AL BARDENI

CIRCLE دوار الجمرك
CUSTOMS CIRCLE 

الى سحاب
TO SAHAAB

الى المستندة
TO AL MUSTANADA

اليرموك
AL YARMOUK

ش. الملك حسين
KING HUSSIEN ST.

العبدلي
AL ABDALI

مجمع الجنوب
SOUTH TERMINAL

الدوار الثالث
3RD CIRCLE الدوار الثاني

2ND CIRCLE

الدوار األول
1ST CIRCLE

المهاجرين
AL MUHAJREEN

ش. علي بن ابي طالب
ALI BIN ABI TALEB ST.

حي العواملة
AL AWAMLEH

أشارة الغاز
GAS TRAFFIC 

LIGHT

 الى ضاحية االمير علي, السوق المركزي, حي
النور, ضاحية االندلس ,حي الباير و المستندة
TO PRINCE ALI, SOUQ AL MARKAZI, HAI 
AL NOUR AL ANDALOUS, HAI AL BAYER 
AND AL MUSTANADEH

ش. الحرية
AL HURIEH ST.

إشارة الصحابة
AL SAHABA 
TRAFFIC LIGHT

 سيفوي
شميساني
SAFEWAY 

SHMESANI

ش.االمير شاكر
PR. SHAKER ST.

 مستشفى
التخصصي
Specialty Hospital

ش. الملكة زين الشرف
QUEEN ZAIN AL SHARAF ST.

الصويفية
SWEIFIEH

عبدون
ABDOUN

ش. صناعة
SINA’A ST.

الى دابوق
TO DABOUQ

 حدائق الملك
حسين
KING HUSSIEN 
PARK

ش.زهران
ZAHRAN ST.

ش.زهران
ZAHRAN ST.

الى البيادر و
وادي السير
TO BAYADER 
AND WADI AL SIR

اشارة طبربور
TABARBOUR  TRAFFIC LIGHT

ميدان المشاغل
AL MASHAGHEL CIRCLE

مستشفى الملكة علياء
QUEEN ALIA HOSPITAL

ابو علندا
ABU ALANDA

جسر عين الغزال
EIN AL GHAZAL BRIDGE

جسر ماركا
MARKA BRIDGE

ميدان االمير حسن
PRINCE HASSAN 

SQUARE

ش. البنيات
AL BNYAT ST.

ش.مصبح الجربان
MUSBAH AL JARBAN ST.

 مستشفى
البشير
AL BASHEER
HOSPITAL

النظيف
AL NADEEF

جسر المريط
AL MURABAT 

BRDIGE

 مستشفى
القدس
AL QUDS

HOSPITAL

ش.ابوهريره
ABU HURAIRA ST.

دوار الشعب
AL SHAAB CIRCLE مطار عّمان المدني

Amman Civil Airport

مركز زها
MARKEZ ZAHA

 الديوان الملكي
الهاشمي
THE ROYAL 

HASHEMITE COURT

مسجد عبد الرحمان عوف
ABED AL RAHMAN BIN 
OUF MOSQUE

مجمع جبر
MUJAMA’A JABER

ش. عبد الكريم الحديدي
ABED AL KAREEM AL HADEDI

مركز ماركا الصحي
MARKA MEDICAL 

CENTRE
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المدينة الرياضية
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الى الجامعة الهاشمية
TO THE HASHEMITE
UNIVERSITY 

اإلذاعة  إسكان 
والتلفزيون
RADIO TV 

HOUSING

الجسور العشرة 
AL JUSOUR AL ASHARA ST.

الدفاع المدني
Civil Defense

القويسمة
AL QUESMEH

المنارة 
AL MANARA 

ش. عدن
ADAN ST.

المعادي
AL MUADI

عبدالملك بن  ش.سليمان 
SLEMAN ABD AL MALEK ST.

 جامعة العلوم االسالمية
UNIVERSITY OF ISLAMIC

SCIENCES

الى ابو نصير
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ش. ياجوز
YAJOUZ ST.

المنهل
AL MANHAL

الى شفا بدران
TO SHAFA BADRAN

ش.النهضة
NAHDA ST.

ابو عاليا
ABU ALIA

الى شفا بدران-طاب كراع
TO SHAFA BADRAN - TAB AL KERA’A

مسجد خالد بن الوليد
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 ش.شهاب
الهبري
SHAHAB AL 

HABRI ST.

ش. شفا بدران
SHAFA BADRAN ST.

جامعة االميرة سمية
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التعليم العالي
MINISTRY OF 
HIGHER 
EDUCATION

اكاديمية عمان
AMMAN ACADEMY

كلية الخوارزمي
ALKHAWAREZMI 
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الى جامعة الزرقاء االهلية
TO AL ZARQA AL AHLEYA
UNIVERSITY

جامعة البلقاء التطبيقية
البوليتكنيك
Al- Balqa' Applied 
University

الى جامعة البتراء
TO PETRA
UNIVERSITY

كلية القدس
TO AL QUDS

COLLAGE

الى جامعة الزيتونة
TO AL ZAYTONA

UNIVERSITY

كلية عمون
AMOUN COLLAGE

 كلية المجتمع
العربي

ARAB COMMUNITY 
COLLAGE

كلية تدريب عمان
AMMAN

 TRANING

 CENTRE

 اكاديمية الترويج
العلمية

AL TARWIJ 
ACADEMY

GAM
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COLLEGES
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HOSPITAL

دوار/ تقاطع / جسر
 CIRCLE / INTERSECTION/ BRIDGE

حدائق
PARKS

مطار
AIRPORTS

مسجد
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 الخطوط
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خطوط تابعة لهيئة تنظيم النقل
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 خطوط تابعة المانة عمان الكبرى
GAM LINES

ضاحية الحاج حسن
AL HAJ HASSAN 
NEIGHBORHOOD

المحطة
MAIN TERMINAL

50063 2

مجمع الشمال
NORTH TERMINAL

مجمع الجنوب
SOUTH TERMINAL

20051 4

الجامعة االردنية
UNIVERSITY 
OF JORDAN

المقابلين
AL MUQABLEEN

10061 2

جاوا
JAWA

مجمع المهاجرين
AL MUHAJEREEN 

TERMINAL

10044 4

مرج الحمام
MARJ AL HAMAM

المحطة
MAIN TERMINAL

10003 6

خلدا
KHALDA

المحطة
MAIN TERMINAL

40041 6

الشميساني
AL SHMESANI

المحطة
MAIN TERMINAL

40046 8

اسكان عالية
ISKAN ALIA

مجمع المهاجرين
AL MUHAJEREEN 

TERMINAL

10040 2

الجامعة الهاشمية
HASHEMITE 
UNIVERSITY

سحاب
SAHAB

40101 10

الجامعة الهاشمية
HASHEMITE 
UNIVERSITY

المستندة
AL MUSTANADA

40105 3

نزهة سحاب
NUZHET SAHAAB

المحطة
MAIN TERMINAL

50065 2

المستندة
AL MUSTANADA

المحطة
MAIN TERMINAL

50064 4

الجامعة االردنية
THE UNIVERSITY 
OF JORDAN

الشرق االوسط
MIDLLE EAST

20052 7

ضاحية االمير علي
PRINCE ALI
 NEIGHBORHOOD

مجمع المهاجرين
AL MUHAJEREEN

 TERMINAL

10041 2

العلكومية
ALKOUMYEH

مجمع المهاجرين
AL MUHAJEREEN 

TERMINAL

10045 6

البيادر
AL BAYADER

المحطة
MAIN TERMINAL

40026 12

حدائق الحسين
ALHUSSIEN PARK

المحطة
MAIN TERMIANL

40044 6

وادي السير - ام االسود
WADI AL-SEER
OM AL OSOUD

الجامعة االردنية
UNIVERSITY 
OF JORDAN

10014 2

الجامعة االردنية
UNIVERSITY 
OF JORDAN

وادي السير
WADI AL SEER
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الجامعة الهاشمية
HASHEMITE 
UNIVERSITY

دوار الجمرك
AL JUMROK

CIRCLE

40102 7

الجامعة الهاشمية
HASHEMITE 
UNIVERSITY

حي نزال
HAY NAZAL

40106 3

كلية حطين
HETTEEN COLLAGE

المحطة
MAIN TERMINAL

50061 16

الوحدات
AL WEHDAT

المحطة-سقف السيل
MAIN TAIRMENAL

50068 2

الجامعة  االردنية - اكسبرس
THE UNIVERSITY 
OF JORDAN EXPRESS

الشرق االوسط
MIDLLE EAST

20053 8

حي العواملة
AL AWAMLEH 
NEIGHBORHOOD

مجمع المهاجرين
AL MUHAJEREEN 

TERMINAL

10042 2

المقابلين - البنيات
AL MUQABALEEN - 
AL BNAYAT

مجمع المهاجرين
AL MUHAJEREEN 

TERMINAL

10046 4

عبدون - الصناعة
ABDOUN - 
AL SINAA’

المحطة
MAIN TERMINAL

40027 8

تالع العلي - دابوق
TILAA ALI -
DABOUQ

المحطة
MAIN TERMINAL

40042 2

مجمع المحطة
MAIN TERMINAL

مجمع المهاجرين
AL MUHAJEREEN 

TERMINAL

20054 6

الجامعة الهاشمية
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UNIVERSITY

البيادر
AL BAYADER

40097 4

سحاب
SAHAB

المحطة
MAIN TERMINAL
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الجامعة االردنية
UNIVERSITY 
OF JORDAN

المشقر
AL MUSHAQAR

10052 4

ابو علندا
ABU ALANDA

المحطة-سقف السيل
MAIN TERMINAL

50062 2

المدينة الطبية
MEDICAL CITY

مجمع الجنوب
SOUTH TERMINAL

10009 4

الجامعة االردنية
UNIVERSITY 
OF JORDAN

خريبة السوق
KHREBET AL SOUQ

10060 3

السوق المركزي
AL SOUQ
 AL MARKAZI

مجمع المهاجرين
AL MUHAJEREEN 

TERMINAL

10043 4

اسكان المالية
ISKAN AL MALEYA

مجمع المهاجرين
AL MUHAJEREEN 

TERMINAL

10048 2

ش.عبدالله غوشة
ABDALLAH 
GHOUSHEH ST.

المحطة
MAIN TERMINAL

40040 4

المدينة الطبية
MIDECAL CITY

المحطة
MAIN TERMINAL

40043 10

وادي السير
WADI AL SEER

مجمع المهاجرين
AL MUHAJEREEN 

TERMINAL

10038 4

الجامعة الهاشمية
HASHEMITE 
UNIVERSITY

المحطة
MAIN TERMINAL

40098 30

الجامعة الهاشمية
HASHEMITE 
UNIVERSITY

مجمع الجنوب
SOUTH TERMINAL

40104 3

الجامعة االردنية
UNIVERSITY 
OF JORDAN

الجيزة
AL JIZZA

10053 3

Public transport lines invested by operators

الى جامعة االسراء
TO AL ESRAA’

UNIVERSITY

 كلية طالل ابو غزالة
الدارة االعمال

Talal Abu-Ghazaleh 
University College 

for Innovation

كلية وادي السير
WADI AL SEER 

COLLAGE

كلية القادسية
AL QADESEYA 

COLLAGE
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المشغلين قبل  من  المستثمرة  العام  النقل  خطوط 

ش. اسامة بن زيد
OSAMA BIN 

ZAID ST

كلية  حطين
HETEEN COLLEGE

ميدان
الشرق األوسط
MIDDLE EAST SQUARE

ش. االميرة بسمة
PRINCE BASMA ST.

ش. مكة المكرمة
MECCA ST.

ش. االميرة زين
PRINCE ZAIN ST.

ش.االستقالل
AL ESTIKLAL ST.

الى ضاحية الحاج حسن
AL HAJ HASSAN

ش. االمير محمد
PRINCE MUHAMMAD ST.

أشارات وادي صقرة
WADI SAQRA 
TRAFFIC LIGHT

الدوار الخامس
5TH CIRCLE

الدوار السادس
6TH CIRCLE

تقاطع السابع
7TH INTERSECTION

الدوار الثامن
8TH CIRCLE

دوار المدينة الطبية
MEDICAL CITY 
CIRCLE

دوار خلدا
KHALDA CIRCLE

ش. وصفي التل
WASFI AL TAL ST.

دوار الواحة
WAHA CIRCLE

دوار الداخلية
AL DAKHLIEH 

CIRCLE

 دوار المدينة
الرياضية
SPORTS CITY 
CIRCLE

 تقاطع
 مستشفى
الجامعة
UNIVERSITY 
HOPSPITAL 
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إشارة الدوريات
AL DAWRIEAT 
TRAFFIC LIGHT

دوار صويلح
SWEILEH CIRCLE

ش.الشهيد
AL SHAHED ST.

إشارة النشا
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ش.الصخرة المشرفة
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مجمع المحطة
AL MAHATA TERMINAL
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الدوار الرابع
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       دوار البرديني
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CIRCLE دوار الجمرك
CUSTOMS CIRCLE 
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الى المستندة
TO AL MUSTANADA

اليرموك
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ش. الملك حسين
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ش.االمير شاكر
PR. SHAKER ST.

 مستشفى
التخصصي
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جسر المريط
AL MURABAT 

BRDIGE

 مستشفى
القدس
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ش.ابوهريره
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دوار الشعب
AL SHAAB CIRCLE مطار عّمان المدني

Amman Civil Airport

مركز زها
MARKEZ ZAHA

 الديوان الملكي
الهاشمي
THE ROYAL 
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مسجد عبد الرحمان عوف
ABED AL RAHMAN BIN 
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مجمع جبر
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Civil Defense

القويسمة
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المنارة 
AL MANARA 

ش. عدن
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TO PETRA
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مستشفى
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خطوط تابعة لهيئة تنظيم النقل
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ضاحية الحاج حسن
AL HAJ HASSAN 
NEIGHBORHOOD

المحطة
MAIN TERMINAL

50063 2

مجمع الشمال
NORTH TERMINAL

مجمع الجنوب
SOUTH TERMINAL

20051 4

الجامعة االردنية
UNIVERSITY 
OF JORDAN

المقابلين
AL MUQABLEEN

10061 2

جاوا
JAWA

مجمع المهاجرين
AL MUHAJEREEN 

TERMINAL

10044 4

مرج الحمام
MARJ AL HAMAM

المحطة
MAIN TERMINAL

10003 6

خلدا
KHALDA

المحطة
MAIN TERMINAL

40041 6

الشميساني
AL SHMESANI

المحطة
MAIN TERMINAL

40046 8

اسكان عالية
ISKAN ALIA

مجمع المهاجرين
AL MUHAJEREEN 

TERMINAL

10040 2

الجامعة الهاشمية
HASHEMITE 
UNIVERSITY

سحاب
SAHAB

40101 10

الجامعة الهاشمية
HASHEMITE 
UNIVERSITY

المستندة
AL MUSTANADA

40105 3

نزهة سحاب
NUZHET SAHAAB

المحطة
MAIN TERMINAL

50065 2

المستندة
AL MUSTANADA

المحطة
MAIN TERMINAL

50064 4

الجامعة االردنية
THE UNIVERSITY 
OF JORDAN

الشرق االوسط
MIDLLE EAST

20052 7

ضاحية االمير علي
PRINCE ALI
 NEIGHBORHOOD

مجمع المهاجرين
AL MUHAJEREEN

 TERMINAL

10041 2

العلكومية
ALKOUMYEH

مجمع المهاجرين
AL MUHAJEREEN 

TERMINAL

10045 6

البيادر
AL BAYADER

المحطة
MAIN TERMINAL

40026 12

حدائق الحسين
ALHUSSIEN PARK

المحطة
MAIN TERMIANL

40044 6

وادي السير - ام االسود
WADI AL-SEER
OM AL OSOUD

الجامعة االردنية
UNIVERSITY 
OF JORDAN

10014 2

الجامعة االردنية
UNIVERSITY 
OF JORDAN

وادي السير
WADI AL SEER

20058 4

الجامعة الهاشمية
HASHEMITE 
UNIVERSITY

دوار الجمرك
AL JUMROK

CIRCLE

40102 7

الجامعة الهاشمية
HASHEMITE 
UNIVERSITY

حي نزال
HAY NAZAL

40106 3

كلية حطين
HETTEEN COLLAGE

المحطة
MAIN TERMINAL

50061 16

الوحدات
AL WEHDAT

المحطة-سقف السيل
MAIN TAIRMENAL

50068 2

الجامعة  االردنية - اكسبرس
THE UNIVERSITY 
OF JORDAN EXPRESS

الشرق االوسط
MIDLLE EAST

20053 8

حي العواملة
AL AWAMLEH 
NEIGHBORHOOD

مجمع المهاجرين
AL MUHAJEREEN 

TERMINAL

10042 2

المقابلين - البنيات
AL MUQABALEEN - 
AL BNAYAT

مجمع المهاجرين
AL MUHAJEREEN 

TERMINAL

10046 4

عبدون - الصناعة
ABDOUN - 
AL SINAA’

المحطة
MAIN TERMINAL

40027 8

تالع العلي - دابوق
TILAA ALI -
DABOUQ

المحطة
MAIN TERMINAL

40042 2

مجمع المحطة
MAIN TERMINAL

مجمع المهاجرين
AL MUHAJEREEN 

TERMINAL

20054 6

الجامعة الهاشمية
HASHEMITE 
UNIVERSITY

البيادر
AL BAYADER

40097 4

سحاب
SAHAB

المحطة
MAIN TERMINAL

50060 10

الجامعة االردنية
UNIVERSITY 
OF JORDAN

المشقر
AL MUSHAQAR

10052 4

ابو علندا
ABU ALANDA

المحطة-سقف السيل
MAIN TERMINAL

50062 2

المدينة الطبية
MEDICAL CITY

مجمع الجنوب
SOUTH TERMINAL

10009 4

الجامعة االردنية
UNIVERSITY 
OF JORDAN

خريبة السوق
KHREBET AL SOUQ

10060 3

السوق المركزي
AL SOUQ
 AL MARKAZI

مجمع المهاجرين
AL MUHAJEREEN 

TERMINAL

10043 4

اسكان المالية
ISKAN AL MALEYA

مجمع المهاجرين
AL MUHAJEREEN 

TERMINAL

10048 2

ش.عبدالله غوشة
ABDALLAH 
GHOUSHEH ST.

المحطة
MAIN TERMINAL

40040 4

المدينة الطبية
MIDECAL CITY

المحطة
MAIN TERMINAL

40043 10

وادي السير
WADI AL SEER

مجمع المهاجرين
AL MUHAJEREEN 

TERMINAL

10038 4

الجامعة الهاشمية
HASHEMITE 
UNIVERSITY

المحطة
MAIN TERMINAL

40098 30

الجامعة الهاشمية
HASHEMITE 
UNIVERSITY

مجمع الجنوب
SOUTH TERMINAL

40104 3

الجامعة االردنية
UNIVERSITY 
OF JORDAN

الجيزة
AL JIZZA

10053 3

Public transport lines invested by operators

الى جامعة االسراء
TO AL ESRAA’

UNIVERSITY

 كلية طالل ابو غزالة
الدارة االعمال

Talal Abu-Ghazaleh 
University College 

for Innovation

كلية وادي السير
WADI AL SEER 

COLLAGE

كلية القادسية
AL QADESEYA 

COLLAGE

E TE  

EST 

SOUTH 
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نوي 2020 ر الس التقري
الشــركة المتكاملــة للنقــل المتعــدد
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دد المتع ل  للنق ة  المتكامل ركة     الش
دودة  ة مح اهمة عام ركة مس       ش

تقل ي المس ب القانون ر المحاس دة وتقري ة الموح م المالي  القوائ
ون االول  ي  كان ة ف نة المنتهي للس
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