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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 معالي سعود نصيرات

حضرات السيدات والسادة مساهمي شركة المتكاملة للنقل المتعدد
أتشرف وزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة، أن نضع بين أيديكم التقرير السنوي

 والذي يتناول أعمال الشركة خالل عام 2021، والذي يستعرض اعمال الشركة 
 عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 

المساهمون  الكرام
 علــى الرغــم مــن التحديــات التــي واجهــت الشــركة المتكاملــة للنقــل المتعــدد والتــي ترتبــط بالوضــع االقتصــادي
 القائــم، باإلضافــة للتقلبــات الحاصلــة بســبب اســتمرار تأثيــر تداعيــات جائحــة كورونــا للعــام الثانــي علــى التوالــي
ــر مــن 50% خــال عــام ــى أكث ــى تقليــص نشــاط الشــركة إل ــة والتــي أدت إل ــع القطاعــات االقتصادي  وعلــى جمي
ــات اســعار المحروقــات والتــي ال تتناســب مــع قيمــة االجــور المقــررة وعــدم حصــول  2021. وفــي مــوازاة، تقلب
 الشــركة علــى المبالــغ المترتبــة علــى الحكومــة والتــي تقــدر بـــ 11,595,345 دينــار كمــا فــي نهايــة عــام 2021، ممــا

يزيــد مــن األعبــاء الماليــة المترتبــة علــى الشــركة

السادة االفاضل
ــاوزة كل الظــروف ــام، متج ــال النقــل الع ــا فــي مج ــك، فقــد اســتمرت الشــركة بواجباته ــم مــن كل ذل ــى الرغ  وعل
 الصعبــة مــن إغاقــات وتقليــل أعــداد الــركاب المســموح بهــا داخــل الحافــات، إذ ان هــذا األمــر أدى إلــى نقــص
 شــديد فــي الســيولة الماليــة لــدى الشــركة خــال العــام 2021. اال وإن الشــركة فــي بدايــة عــام 2022، اســتطاعت
 ســداد مديونيــة بنــك االســكان بالتنســيق مــع وزارة الماليــة، إذ مــن المتوقــع ان تظهــر نتائــج ســداد مديونيــة بنــك

االســكان علــى البيانــات الماليــة للشــركة فــي عــام 2022

السيدات والسادة
ــة التقديريــة لألعــوام القادمــة فــي ظــل ــرى مــن خــال دراســات الموازن ــة للنقــل المتعــدد ت  ان الشــركة المتكامل
 األوضــاع الحاليــة، إن النتائــج المتوقعــة ترجــح اســتمرار الشــركة فــي تحقيــق خســائر ومواصلــة العجــز فــي التدفقــات
 النقديــة للشــركة، وذلــك بســبب عــدم دفــع مبالــغ الدعــم المقــررة، باإلضافــة لفــرق األجــور مــن قبــل الحكومــة منــذ
ــة والنقــل ليتــم تحصيــل هــذه ــع كل هــذه األمــور مــع وزارتــي المالي  عــام 2016، حيــث مــا زال مجلــس اإلدارة يتاب
 الذمــم خــال عــام 2022. ورغــم كل هــذه الظــروف الصعبــة والتــي أثــرت علــى النقــل العــام بشــكل مباشــر فقــد
ــة. ــل الجائح ــه قب ــت علي ــا كان ــى م ــن أن تعــود االوضــاع ال ــد أملي ــا بشــكل جي ــام بواجباته  اســتمرت الشــركة باالقي
 وختامــًا، فأننــي علــى ثقــة تامــة أنــا وأعضــاء مجلــس اإلدارة الكــرام بقــدرة إدارة الشــركة علــى إيجــاد الحلــول
 المناســبة لمواجهــة التحديــات التــي تواجهنــا فــي هــذه المرحلــة وذلــك مــن خــال تنفيــذ عــدد مــن البرامــج والخطــط

االســتراتيجية فــي العــام المقبــل

 كمــا وأتوجــه بالشــكر واالمتنــان الــى مســاهمينا األفاضــل وموظفــي الشــركة الحريصيــن علــى تقديــم أفضــل أداء
للمســاهمة فــي اســتدامة أعمــال الشــركة

رئيــس مجلــس االدارة
ســعود نصيــرات
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بالشــركة التعريــف 

األم الشــركة  المتعــدد  للنقــل  المتكاملــة  الشــركة 
ــخ ري ــدودة مســجلة فــي ســجل الشــركات تحــت رقــم )379( بتا ــة مســاهمة عامــة مح أردني  هــي شــركة 

بــرأس مــال مكتتــب أردنــي  ر  15,000,000 دينــا بلــغ  بــه   2005، برأســمال مصــرح  نــون األول  19 كا  

ر دينــا إســمية  بقيمــة  ســهم   15,000,000 لــى  إ مقســم  أردنــي  ر  دينــا  15,000,000 مدفــوع  و   بــه 

واحد/ســهم

لرئيســية ا أنشــطة الشــركة 

للنقــل أســيا  شــركة   ( لتابعــة  ا وشــركاتها   ) األم  الشــركة   ( المتعــدد  للنقــل  المتكاملــة  الشــركة   ان 

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

العاصمــة حــدود  داخــل  الهاشــمية  االردنيــة  بالمملكــة  العــام  النقــل  خطــوط  مــن  خــط   43  بتشــغيل 

المتكاملــة الشــركة  تقــوم  حيــث  الكبــرى  عمــان  نــة  أما إختصــاص  خــط   33 لــى  ا  عمــان وهــي مقســمة 

خطــوط  10 و  الخطــوط   تلــك  لخدمــة  حافلــة   160 بتشــغيل  لتابعــة   ا وشــركاتها  المتعــدد   للنقــل 

وشــركاتها المتعــدد  للنقــل  المتكاملــة  الشــركة  تقــوم  حيــث  لبــري  ا النقــل  تنظيــم  هيئــة   إختصــاص 

للنقــل المتكاملــة  الشــركة  تقــدم  كمــا   ، الخطــوط   تلــك  لخدمــة  حافلــة   77 بتشــغيل  لتابعــة   ا

التحصيــل خدمــة  بتقديــم  الذكيــة  للبطاقــات  المتكاملــة  بالشــركة  مســاهمتها   خــال  مــن   المتعــدد 

خــال مــن  المتعــدد  للنقــل  المتكاملــة  الشــركة  وتقــوم  المركبــات  تتبــع  ونظــام  لألجــرة   اإللكترونــي 

حافلــة  135 بتشــغيل  العــام  النقــل  حافــات  لتشــغيل  لتركيــة  ا األردنيــة  بالشــركة   مســاهمتها 

باإلضافــة خــط،   27 علــى  وتعمــل  للنقــل  الحديثــة  عمــان  رؤيــة  شــركة  تمتلكهــا  األولــى   للمرحلــة 

قطــع مــن   الخاصــة  مســتودعاتها  إحتياجــات  بتوفيــر  تقــوم  للنقــل  المتكاملــة  الشــركة  أن  لــى   إ

والدوريــة الثقيلــة  نــة  الصيا  ( نــة  الصيا نــواع  ا جميــع  إجــراء  فــي  تســتخدم  لتــي  وا الحافــات  ر   غيــا

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

والصيانــة الحافــات  لمبيــت  الرئيســي  والموقــع  االدارة  مكاتــب  بهــا  ويوجــد   : الشــمالية   مــاركا   منطقــة 

الرئيســية والمســتودعات  للحافــات  والوقائيــة  والدوريــة  والثقيلــة  الخفيفــة 

 

منطقــة شــنلر : موقــع مســتأجر للشــركة المتكاملــة للنقــل لغايــات االحتفاظ بالحافــات الغير عاملة

 

عــدد موظفــي الشــركة : ) 387 ( موظف

 

  عنــوان الشــركة : مــاركا الشــمالية مقابــل مخابــز جواد خلف شــركة الدقيق االردنية

 اليوجــد للشــركة اي فــروع اخرى داخل او خــارج المملكة
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حجــم االســتثمار الرأســمالي

المتعــدد للنقــل  المتكاملــة  للشــركة  الرأســمالي  اإلســتثمار  حجــم   بلــغ 

دينــار  23,642,850 مبلــغ   2021 عــام  نهايــة  فــي  التابعــة   وشــركاتها 

 أردنــي، يتضمنهــا مبلــغ الشــهرة الناتجــة عــن تملــك الشــركات ألتابعــة

0 أردنــي  دينــار   11,308,218 بقيمــة 
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الشــركات التابعــة

شــركة الظالل لنقل الركاب ) شــركة تابعة ( 0

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

ــة للنقــل المتعــدد حيــث تعمــل علــى خدمــة خطــوط ضمــن ــة بالكامــل للشــركة المتكامل  1999/2/16 والمملوك

المنطقــة الغربيــة الجنوبيــة مــن العاصمة عمان

  عــدد الموظفيــن  : ) 28 ( موظــف

 عنــوان الشــركة : مــاركا الشــمالية مقابــل مخابــز جواد خلف شــركة الدقيق االردنية

ال يوجــد للشــركة أي فــروع أخرى داخل أو خــارج المملكة

 باالضافــة الــى حصــول شــركة الظــال لنقل الــركاب على رخصة التأجير الســياحي

شــركة التوفيق للنقل واالســتثمار ) شــركة تابعة ( 0

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

ــة للنقــل المتعدد،حيــث تعمــل ــة بالكامــل للشــركة المتكامل ــار أردنــي، وهــي مملوك  برأســمال 2,100,000 دين

علــى خدمــة بعــض الخطــوط بالتنســيق مــع الجهــات المنظمــة للنقــل داخــل وخــارج حــدود العاصمــة عمــان

  عــدد الموظفيــن  : ) 16 ( موظــف

 عنــوان الشــركة : مــاركا الشــمالية مقابــل مخابــز جواد خلف شــركة الدقيق االردنية

ال يوجــد للشــركة أي فــروع أخرى داخل أو خــارج المملكة
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الشــركات التابعــة

شــركة أســيا للنقل واالســتثمار ) شــركة تابعة ( 0

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

 2,000,000 دينــار أردنــي، وهــي مملوكــة بالكامــل للشــركة المتكاملــة للنقــل المتعــدد، حيــث تعمــل علــى

ــة مــن العاصمــة عمــان وخطــوط الجامعــة الهاشــمية خدمــة خطــوط ضمــن المنطقــة الغربي

  عــدد الموظفيــن  : ) 42 ( موظــف 

 عنــوان الشــركة : مــاركا الشــمالية مقابــل مخابــز جواد خلف شــركة الدقيق االردنية 

ال يوجــد للشــركة أي فــروع أخرى داخل أو خــارج المملكة 

الشــركة المتكاملــة للبطاقــات الذكيــة ) شــركة تابعة ( 0

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

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

ــة للنقــل المتعــدد للشــركة المتكامل

  عــدد الموظفيــن  : ) 13 ( موظــف 

 عنوان الشــركة : الشميســاني شــارع الملكة نور عمارة رقم 46 

ال يوجــد للشــركة أي فــروع أخرى داخل أو خــارج المملكة
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 مجلــس اإلدارة
ســعود أحمد عارف نصيرات

رئيــس مجلس اإلدارة

الجنســية : األردنية

تاريــخ المياد : 1950/3/10

 الجهــة التــي يمثلهــا : شــركة إدارة اإلســتثمارات ألحكومية

المؤهــات العلميــة : ماجســتير علوم سياســية وإدارية

الخبرات العملية : وزير نقل سابقآ - قائد ساح الجو الملكي سابقآ - نائب رئيس هيئة األركان ألمشتركة سابقآ 

العضويــة فــي مجالــس إدارة شــركات أخرى : ال يوجد

غازي ســالم ســلمان الجبور

نائــب رئيس مجلس اإلدارة

الجنســية : األردنية

تاريــخ المياد : 1956/2/1

الجهــة التــي يمثلها :شــركة إدارة األســتثمارات ألحكومية

المؤهات العلمية : دكتوراه إدارة أعمال - ماجستير هندسة نظم - بكالوريوس هندسة إتصاالت 

 الخبرات العملية : رئيس مجلس المفوضين لهيئة تنظيم قطاع اإلتصاالت سابقآ - عضو في مجلس االعيان سابقآ

العضويــة فــي مجالــس إدارة شــركات اخرى : ال يوجد

صــالح مفلــح الفالح اللوزي

عضــو مجلس إدارة

 الجنســية : األردنية

تاريــخ المياد - 1961/4/10

الجهــة التــي يمثلهــا  : شــركة إدارة األســتثمارات ألحكومية

المؤهات العلمية :بكالوريوس علوم سياسية واقتصاد - دبلوم دراسات عليا عاقات دولية

الخبرات العملية - مدير عام هيئة تنظيم النقل البري سابقآ - مدير عام خط الحديدي الحجازي االردني سابقآ

العضويــة فــي مجالــس إدارة شــركات أخرى : ال يوجد
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 مجلــس اإلدارة
ماهــر محمود ســطعان الردايدة

عضــو مجلس إدارة

الجنســية : األردنية

تاريــخ المياد : 1966/4/22

 الجهــة التــي يمثلهــا : شــركة ادارة االســتثمارات الحكومية

المؤهــات العلميــة : ماجســتير قانــون دولــي - دبلوم عالي بالدبلوماســية

الخبــرات العمليــة : مديــر مراســم رئيس الوزراء

العضويــة فــي مجالــس إدارة شــركات أخرى : ال يوجد

 

علي ســليمان محمد الشــطي

عضــو مجلس إدارة

الجنســية : األردنية

تاريــخ المياد : 1962/10/27

الجهــة التــي يمثلها :شــركة إدارة اإلســتثمارات ألحكومية

المؤهات العلمية : ماجستير إدارة مالية - بكالوريوس محاسبة - دبلوم عالي ادارة تربوية

الخبــرات العمليــة : القطــاع الخــاص - عضــو فــي مجلــس النــواب ســابقآ - أســتاذ جامعي - مستشــار ضريبي  

العضويــة فــي مجالــس إدارة شــركات أخرى : ال يوجد

 ميشــيل الفــرد ميخائيل حالق

عضــو مجلس إدارة

 الجنســية : األردنية

تاريــخ المياد : 1959/1/19

الجهــة التــي يمثلهــا  : الشــركة األردنية لإلســتثمارات واإلستشــارات العامة

 المؤهــات العلميــة : بكالوريوس محاســبة

الخبــرات العمليــة - مدقــق قانونــي مجــاز وعضو في جمعية المحاســبين القانونيين األردنيين

العضويــة فــي مجالــس إدارة شــركات أخرى : ال يوجد
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 مجلــس اإلدارة
زيــاد ســرحان ايليا الريحاني

عضــو مجلــس إدارة من تاريــخ 2021/4/4 وحتى تاريخه

الجنســية : األردنية

تاريــخ المياد : 1953/12/3

 الجهــة التــي يمثلهــا : أمانــة عمان الكبرى

المؤهــات العلميــة : بكالوريــوس هندســة مدنية

 الخبــرات العمليــة : نائــب أميــن عمــان ســابقآ - رئيــس لجنــة محلية ســابقآ - نائــب مدير المدينــة للتخطيط

العضويــة فــي مجالــس إدارة شــركات أخــرى : نائب رئيس لجنــة امانة عمان

مخلــد صبحي احمــد المناصير

عضــو مجلــس إدارة مــن تاريــخ 2021/1/1 لغاية تاريخ 2021/4/4 

الجنســية : األردنية

تاريــخ المياد : 1968/1/2

 الجهــة التــي يمثلهــا : أمانــة عمان الكبرى

المؤهــات العلميــة : بكالوريــوس دكتور صيدلة

 الخبــرات العمليــة : نائــب أمين عمان ســابقآ

العضويــة فــي مجالــس إدارة شــركات أخرى : ال يوجد

مخيمــر فالح عــواد المخيمر

عضــو مجلس إدارة

الجنســية : األردنية

تاريــخ المياد : 1968/1/2

 الجهــة التــي يمثلهــا : شــركة إدارة االســتثمارات الحكومية

المؤهــات العلميــة : بكالوريــوس علــم نفــس - ماجســتير ادارة عامة

 الخبــرات العمليــة : اميــن عــام وزارة الداخليلــة ســابقآ - محافظ

العضويــة فــي مجالــس إدارة شــركات أخرى : ال يوجد
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 مجلــس اإلدارة
زيــاد ســرحان ايليا الريحاني

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

ــة بتقديــم إســتقالته بتاريــخ 2020/12/1 مــن مجلــس إدارة ألشــركة وذلــك بســبب تعيينــه عضــوآ فــي  الحكومي

مجلــس األعيــان األردنــي 0

ــذ شــهر  ــة من ــر فاعل ــة للنقــل المتعــدد غي ــة عمــان فــي مجلــس ادارة الشــركة المتكامل ــة ألمســاهم أمان عضوي

2020/4 وذلــك بســبب ألحجــوزات القائمــة علــى أســهم أمانــة عمــان فــي الشــركة وبحســب مــا ورد مــن هيئــة 

األوراق الماليــة 0

 تــم تعييــن الســيد زيــاد ســرحان ايليــا الريحانــي إعتبــارآ مــن تاريــخ 2021/4/4 عضــوآ فــي مجلــس إدارة الشــركة

 المتكاملــة للنقــل المتعــدد ممثــآ عــن الســادة امانــة عمــان الكبــرى بــدآل عــن الدكتــور مخلــد صبحــي احمــد

المناصيــر

 تــم تعييــن الســيد صــاح مفلــح الفالــح اللــوزي إعتبــارآ مــن تاريــخ 2021/4/25 عضــوآ فــي مجلــس إدارة الشــركة

 المتكاملــة للنقــل المتعــدد ممثــآ عــن الســادة شــركة ادارة اإلســتثمارات الحكوميــة بــدآل عــن الســيد مخيمــر

فــاح عــواد المخيمــر



اإلدارة العليــا
مؤيــد عايــد محمد أبو فردة

العام المدير 

الجنســية : األردنية

تاريــخ المياد : 1980/4/23

المؤهــات العلميــة : دكتــوراه فــي اإلدارة المالية

الخبــرات العمليــة : خبــرة 20 عــام فــي مجال النقل واألمــور المالية واإلدارية

 زيــاد عبــد المنعم عبــد الفتاح الحوراني

المديــر المالي

الجنســية : األردنية

تاريــخ المياد : 1977/2/24

المؤهــات العلميــة : بكالوريوس محاســبة

الخبــرات العمليــة : خبــرة 23 عــام فــي مجال األمــور المالية واإلدارية

وضــاح ابراهيم عبــد المهدي العواجين

المدقــق الداخلي

 الجنســية : األردنية

تاريــخ المياد - 1969/4/28

 المؤهــات العلميــة : بكالوريوس محاســبة

 الخبرات العملية  : خبرة 32 عام في األمور المالية واإلدارية والعطاءات والمشتريات

ميرا عاطف مفضي الدرابكة 

مدير المشتريات

الجنسية : االردنية

تاريخ المياد : 1982/6/28

المؤهات العلمية : بكالوريوس هندسة ميكانيك - مدير دولي في ساسل االمداد والتزويد

الخبرات العملية : خبرة 16 عام في ساسل االمداد وادارة المشاريع
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اإلدارة العليــا
مشــهور طالل نوفان العدوان

مديــر العمليات

الجنســية : األردنية

تاريــخ المياد : 1967/2/14

 المؤهات العلمية : ماجســتير إدارة ودراســات إســتراتيجية

الخبــرات العمليــة : 35 عــام خبــرة فــي األمور اإلداريــة والنقل والتدريب

لونا طالل محمد شــموط

مدير شــؤون الموظفين

الجنســية : األردنية

تاريــخ المياد : 1972/8/5

المؤهــات العلميــة : دبلــوم إدارة أعمال

 الخبــرات العمليــة : خبــرة 15 عــام في األمور اإلدارية

اميــن عطالله اســماعيل االخرس

مديــر التزويد والخدمات المســاندة

 الجنســية : األردنية

تاريــخ المياد - 1982/7/31

 المؤهــات العلميــة : دبلوم

  الخبرات العملية  : خبرة 22 عام في النقل وتدريب السائقين وفحص الحافات
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كبــار المســاهمين
حكومــة المملكــة األردنية الهاشــمية - شــركة إدارة االســتثمارات الحكومية

الجنســية : األردنية

عدد األســهم كما في 2021/12/31

نســبة الملكيــة : 2021 - %73

عدد األســهم كما في 2020/12/31

نســبة الملكيــة : 2020 - %73

امانــة عمان الكبرى

الجنســية : األردنية

عدد األســهم كما في 2021/12/31

نســبة الملكيــة : 2021 - %10

عدد األســهم كما في 2020/12/31

نســبة الملكيــة : 2020 - %10

MOTORAC INVESTMENTS LIMITES

الجنســية : القبرصيــة

عدد األســهم كما في 2021/12/31

نســبة الملكيــة : 2021 - %8.154

عدد األســهم كما في 2020/12/31

نســبة الملكيــة : 2020 -  %8.154
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10,964,046

10,964,046

1,500,000

1,500,000

1,223,148

1,223,148



كبــار المســاهمين
الشــركة المتكاملــة لتطوير األراضي واإلســتثمار

الجنســية : األردنية

عدد األســهم كما في 2021/12/31

نســبة الملكيــة : 2021 - %1.679

عدد األســهم كما في 2020/12/31

نســبة الملكيــة : 2020 - %1.679

محمــد احمد امين شــقرة

الجنســية : األردنية

عدد األســهم كما في 2021/12/31

نســبة الملكيــة : 2021 - %0.836

عدد األســهم كما في 2020/12/31

نســبة الملكيــة : 2020 - %0.818

احمــد محمد احمد شــقرة

الجنســية : األردنية

عدد األســهم كما في 2021/12/31

نســبة الملكيــة : 2021 - %0.685

عدد األســهم كما في 2020/12/31

نســبة الملكيــة : 2020 - %0.494
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251,875

251,875

140,389

122,723

102,723

74,142
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لتنافســي للشــركة ا الوضــع 

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

التشــغيلية ليــف  لتكا ا حصــر  أجــل  مــن  لهــا  الســابقة  الخطــوط  مــن  مجموعــة  عــن  الشــركة   تخلــي 

لــى إ أدى  لــذي  ا األمــر  لهــا  ليــة  الما الجــدوى  وعــدم  الخطــوط  هــذه  تشــغيل  مــن  تجــة  لنا ا  الباهظــة 

تشــغيل أجــل  مــن  الكبــرى  عمــان  نــة  أما مــن  مملوكــة  للنقــل  الحديثــة  عمــان  رؤيــة  شــركة   تأســيس 

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

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

الحافــات تشــغيل  بعطــاء  فــازت  لتــي  وا لتركيــة  ا األردنيــة  الشــركة  إنشــاء  بعــد  لتركيــة  ا  غورســــيل 

لكافــة بتطبيقهــا  النقــل  شــركات  مــن  غيرهــا  عــن  المتكاملــة  الشــركة  وتتميــز   2019 /7 /1 ريــخ  تا  مــن 

وغيرهــا0 وكاميــرات  بــة  ورقا مركبــات  وتتبــع  أجــور  تحصيــل  أنظمــة  مــن  المتطــورة  النقــل  أنظمــة 

إعتمــاد الشــركة علــى المورديــن

اعتمــاد الشــركة علــى عمــالء رئيســيين
مــن كثــر  فأ  %10 نســبة  يشــكلون  ممــن  رئيســيين  عمــاء  علــى  المتكاملــة  الشــركة  تعتمــد   ال 

للــركاب العــام  النقــل  خدمــات  تقديــم  هــو  الرئيســي   الشــركة  نشــاط  أن  حيــث   ، مبيعاتهــا لــي   إجما

)4,292,915( مــا مجموعــه  لــركاب  ا ونقــل  الحافــات  مــن  ئتيــة  المتا الشــركة  يــرادات  إ بلغــت  وقــد   ، 

17 رقــم  إيضــاح  ليــة  الما ئــم  بالقوا المرفقــة  باإلفصاحــات  موضــح  هــو  كمــا  ر  دينــا

النشاط

مورد سوالر

مورد قطع حافات

مورد قطع حافات

تأميــن حافــات وممتلكات

مــورد اطارات حافات

مــورد بطاريات حافات

مورد زيوت

المورد

شــركة هيدرون للطاقة

شــركة تجارة المركبات

مؤسســة رائد دعيــس لقطع الغيار

الشــركة االولى للتأمين

مؤسســة عمــر لتجارة االطارات

الدوليــة لتجــارة البطاريات

مؤسسة دوحة العروبة التجارية

 حجــم التعامل
األردني بالدينار 

1,856,294

643,980

424,804

287,188

65,059

51,688

44,279

 النسبة الى
 إجمالي المشتريات

51%

18%

12%

8%

2%

1%

1%
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واإلمتيــازات الحكوميــة  يــة  الحما

2021 عــام  عــن  ر  دينــا  )1,500,000( مقــداره  النقــل  وزارة  مــن  لــي  ما دعــم  علــى  الشــركة   حصلــت 

0)11683( رقــم  لــوزراء  ا مجلــس  قــرار  علــى  ًء     بنــا

عــام  يــة  نها فــي  كمــا  أردنــي  ر  دينــا مليــون   11,595,346 مبلــغ  لتحصيــل  ليــًا  حا الشــركة   وتســعى 

الديــزل فــرق  والمتضمــن   )11638 ( رقــم  لــوزراء  ا مجلــس  قــرار  علــى  ًء  بنــا لهــا  والمســتحق   2021  

أســطول لتحديــث  وضريبــي  جمركــي  إعفــاء  علــى  للحصــول  الشــركة  تســعى  كمــا    ,  واألجــور 

أخــرى0 ومشــتريات  الغيــار  قطــع  مــن  الشــركة  ومشــتريات  الشــركة    حافــات 

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

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

صــدرت لتــي  وا الدفــاع  اوامــر  بقــرارات  لــي  التوا علــى  نــي  لثا ا وللعــام  بالعمــل  الحكومــة  ر   اســتمرا

التقلــب و  كورونــا  ئحــة  جا فرضتهــا  لتــي  ا الظــروف  بســبب  الهاشــمية  األردنيــة  المملكــة  حكومــة   عــن 

ليــة ما أعبــاء  يترتــب  بحيــث  اإلرتفــاع  حــاالت  فــي  وخصوصــًا  المحروقــات  ر  أســعا علــى   الحاصــل 

النقــدي ألن التدفــق  فــي  العجــز  بزيــادة  لــي وخصوصــًا  الما تعثرهــا  مــن  تزيــد  الشــركة  علــى   جديــدة 

حيــث العادلــة  بالصــورة  المقــررة  األجــور  بقيمــة  رتفــاع  إ معــه  اليترتــب  المحروقــات  ر  أســعا رتفــاع   إ

التشــغيلية ليــف  لتكا ا مــن  األكبــر  لجــزء  ا تشــكل  الحافــات  عليهــا  تعمــل  لتــي  ا الســوالر  مــادة   أن 

و  2016 األعــوام  عــن  ر  دينــا  )  11,595,346  ( مبلــغ  يقــارب  بمــا  للشــركة  اســتحق  حيــث   ,  اليوميــة 

2016 %10 لعامــي  ــل بعــدم رفــع أجورهــا بنســبة  2021 المتمث 2020 و  2019 و  2018 و  2017 و   

لــى إ باإلضافــة   2021 و   2020 لعامــي   30% و   2019 و   2018 لعامــي   %  20 وبنســبة   2017  و 

الشــركة قامــت  وعليــه  )الديــزل(  المحروقــات  ســعر  تغييــر  مــع  مســتمر  بشــكل  األجــور  تعديــل   عــدم 

ووزارة النقــل  )وزارة  المعنيــة  الجهــات  بمخاطبــة  الشــركة  قامــت  كمــا  دفاترهــا  فــي  المبلــغ  ثبــات   بإ

رقــم لــوزراء  ا مجلــس  بقــرار  عليــه  منصــوص  كونــه  المبلــغ  هــذا  لتحصيــل  لــوزراء(  ا ورئاســة  ليــة   الما

وزارة قبــل  مــن  مشــتركة  لجــان  تشــكلت  وقــد  المتكاملــة  الشــركة  إنقــاذ  بخطــة  والخــاص   )11638( 

وتــم المبلــغ  صحــة  مــن  كــد  للتأ المحاســبة  وديــوان  النقــل  وهيئــة  عمــان  نــة  واما ليــة  والما  النقــل 

ريرهــا وتقا بمحاضرهــا  واقــراره  منــه  كــد  لتأ ا

لهــا غيرهــا   أو  الدوليــة  المنظمــات  أو  الحكومــة  عــن  صــادرة  قــرارات  أي  يوجــد  ال  نــه  أ  كمــا  

للــه ا بمشــيئة  مســتقبآل  الشــركة  وتســعى   ، أعــاله  ذكــر  مــا  غيــر  الشــركة  عمــل  علــى  مــادي  ثــر   أ

الدوليــة لجــودة  ا ييــر  معا تطبيــق  علــى   بالعمــل 
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 الهيــكل التنظيمــي وعــدد الموظفيــن وفئــات مؤهالتهــم وبرامــج التأهيــل والتدريــب
للشــركة التنظيمــي   الهيــكل 



جــدول عــدد موظفــي الشــركة المتكاملــة والشــركات التابعــة وفئــات مؤهالتهــم

ــة والشــركات ــب لموظفــي الشــركة المتكامل ــل والتدري لتأهي ا ــج  ــدول ببرام  ج
بعــة لتا ا

العــام 2021 باجــراء أي برامــج تأهيــل وتدريــب لموظفــي الشــركة خــالل  لــم تقــم الشــركة 
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الشركة

المتكاملة

 الظال

أسيا

التوفيق

البطاقــات الذكية

المجموع

دكتوراه

1

-

-

-

-

1

ماجستير

2

-

-

-

-

2

بكالوريوس

45

-

1

-

5

51

دبلوم

23

2

3

1

3

32

ثانوي

125

8

13

9

2

157

ثقافي مركز 

2

-

-

-

2

4

أقــل من ثانوي

103

18

25

6

1

153

اإلجمالي

301

28

42

16

13

400

اســم الدورة التدريبية

-

عدد الموظفين

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

ــرة مــن القطاعــات االقتصاديــة ــا ومــا فرضــه مــن تعطــل شــريحة كبي يــروس كورون ر فا ر أنتشــا  إســتمرا

ينعكــس لــي  لتا وبا الشــركة  حافــات  مســتخدمي  أعــداد  إنخفــاض  لــى  إ يــؤدي  ســوف  لــذي  ا  األمــر 

باإلنخفــاض الشــركة  يــرادات  إ  علــى 

رتفــاع وا الشــركة  تجــاه  ليــة  الما لتزاماتهــا  با بالوفــاء   ) الحكومــة   ( المدينــة  الجهــات  قيــام   عــدم 

قيمــة رتفــاع  إ مــن  أكبــر  بنســبة  الحافــات  نــة  صيا ولــوازم  ر  الغيــا قطــع  وأســعار  المحروقــات  ر   أســعا

تحديــد فــي  الحصــري  ألحــق  صاحبــة  هــي  لتــي  ا الحكوميــة  الجهــات  أقرتهــا  لتــي  ا لــركاب  ا  أجــور 

العســر فــي  يتســبب  ممــا  مســتمر  وبشــكل  ئر  للخســا الشــركة  تكبــد  لــي  لتا وبا  , لــركاب  ا أجــور   قيمــة 

تســيير فــي  ر  اإلســتمرا فــي  الشــركة  قــدرة  عــدم  لــى  إ يــؤدي  ان  يمكــن  لــذي  وا للشــركة  لــي   الما

0 لهــا   أعما

ممــا المملكــة  فــي  العــام  النقــل  بقطــاع  المعنيــة  الرســمية  الجهــات  قبــل  مــن  بــة  الرقا  غيــاب 

تشــغيلها فــي  الحصــري  الحــق  الشــركة  تمتلــك  لتــي  ا الخطــوط  علــى  ألتعــدي  فــي   يتســبب 

توفــر وعــدم   . الطرقــات  وضيــق  الشــوارع  معظــم  علــى  المروريــة  اإلزدحامــات  لــى  إ  باإلضافــة 

علــى ســلبآ  يؤثــر  ســوف  األمــر  هــذا  فــأن  لــي  لتا وبا العــام  النقــل  لوســائط  المخصصــة   المواقــف 

0 الشــركة  يــرادات  إ وعلــى  الحافــات  أداء 

 

الجويــة واألحــوال  لــذروة  ا فتــرات  خــارج  المنفــذة  الرحــات  فــي  للحافــات  اإلشــغال  نســب   تدنــي 

0 الحافــات  تشــغيل  مــن  تيــة  المتأ اإليــرادات  علــى  المباشــر  ثيرهــا  وتأ  الصعبــة 

عمــان نــة  )اما المعنيــة  والجهــات  الشــركة  بيــن  مــا  المبرمــة  االســتثمارية  العقــود  تجديــد   عــدم 

ـ لبــري( ا النقــل  قطــاع  تنظيــم  هيئــة   , الكبــرى 

حركــة تعطيــل  لــى  إ تــؤدي  اعتصامــات  مــن  اإلقتصــاد  علــى  األثــر  لهــا  لتــي  ا السياســية   األحــداث 

يشــكلون اللذيــن  والفنييــن  والمراقبيــن  الســائقين  وخاصــة  العمــال  إضــراب  لــى  ا باإلضافــة   الســير 

الشــركة 0 فــي   األغلبيــة 
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ليــة لتــي حققتهــا الشــركة خــالل الســنة الما ا  اإلنجــازات 

لســداد ليــة  الما وزارة  مــع  بالعمــل   2021 العــام  خــال  المتعــدد  للنقــل  المتكاملــة  الشــركة   قامــت 

الشــركة اســتطاعت  وقــد  ر  دينــا  18,613,258 قيمتهــا  بلغــت  لتــي  وا االســكان  بنــك   مديونيــة 

الســداد اتفاقيــة  لــى  ا الوصــول  مــن  ليــة  الما وزارة  مــع  لتعــاون  با المتعــدد  للنقــل   المتكاملــة 

لتــي نصــت علــى قيــام 2022 وا /1 يــة شــهر  بدا تــم توقيعهــا فــي  لتــي  بنــك االســكان وا  لمديونيــة 

االســكان لبنــك  ر  دينــا مليــون   10,000,000 مبلــغ  بدفــع  الهاشــمية  االردنيــة  المملكــة   حكومــة 

بنــاء وذلــك  اعــاه  والمبيــن  المتكاملــة  الشــركة  علــى  للبنــك  المســتحق  الرصيــد  كامــل  بــل   مقا

النقــل مجــال  فــي  تعمــل  لتــي  وا المتكاملــة  الشــركة  بدعــم  المتعلقــة  لــوزراء  ا قــرارات مجلــس   علــى 

الشــركة فــي  رأســمالها  فــي  لحصتهــا  مضافــآ  الحكومــة  قبــل  مــن  المســدد  المبلــغ  ر  واعتبــا  العــام 

المملكــة حكومــة  بيــن  مــا  المديونيــة  تســوية  اتفاقيــة  بموجــب  وذلــك  المتعــدد  للنقــل   المتكاملــة 

نتــج وقــد   ) نــي  ثا فريــق   ( والتمويــل  للتجــارة  االســكان  وبنــك   ) اول  فريــق   ( الهاشــمية   االردنيــة 

نــات لبيا ا فــي  تظهــر  ســوف  الضريبــة  قبــل  ر  دينــا  8,613,258 بمبلــغ  بــاح  ر ا التســوية  هــذه   عــن 

2022 لعــام  ليــة  الما



2021 العــام  خــالل  حدثــت  متكــررة  غيــر  طبيعــة  ذات  لعمليــات  لــي  الما  األثــر 
لرئيســي ا الشــركة  نشــاط  ضمــن  تدخــل  وال 

نشــاط ضمــن  تدخــل  وال   2021 العــام  خــال  حدثــت  متكــررة  غيــر  طبيعــة  ذات  عمليــات  أي  يوجــد   ال 

الرئيســي الشــركة 

وصافــي الموزعــة  بــاح  واألر المحققــة  ئر  والخســا بــاح  لألر الزمنيــة   السلســلة 
ليــة الما االوراق  واســعار  المســاهمين  حقــوق 

ــي ــز المال ــل المرك تحلي

ليــة لعــام 2021 الما ليــة للفتــرة  الما ئــج  لنتا ا
الخســارة لــي  إجما لتصبــح  ر  دينــا  )130,045 ( مبلــغ   2021 لعــام  الشــركة  ئر  خســا صافــي   بلغــت 

2021/12 /31 ريــخ  تا فــي  كمــا  لتابعــة  ا والشــركات  المتعــدد  للنقــل  المتكاملــة  للشــركة   المتراكمــة 

0 أردنــي  ر  دينــا مليــون   8,229,717 قيمتــه    مــا 
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البند

األرباح ) الخسائر ( المحققة

 األرباح الموزعة

مجموع حقوق الملكية

سعر السهم كما في نهاية العام

2021

) 130,045 (

-

8,047,416

0,44

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

النسبة

نسبة التداول

معدل دوران االصول

القروض لصافي حقوق الملكية

نسبة هامش الربح ) الخسارة (0

معدل العائد على االصول

معدل العائد على حقوق الملكية

حصة السهم من الخسارة بالدينار

2021

1.08

مرة 0.21

مرة 2.09

-54.71%

-3.43%

-1.57%

-0.05

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 

لبــاص ا 2022 بالمشــاركة بالعطــاء المنظــور لتشــغيل   ســتقوم الشــركة انشــاءالله خــال عــام 

الــى هــدف الشــركة االساســي مــن 2022 باالضافــة  ــه ان يطــرح خــال عــام  ل  الســريع والمقــرر 

للنقــل رؤيــة عمــان  151 حافلــة لشــركة  ايضــآ  لتركــي بتشــغيل  ا  خــال عمــل االئتــاف 

11,595,346 2022 ايضــآ هــو تحصيــل مــا تســتطيع مــن مبلــغ ال  العــام   هــدف الشــركة خــال 

وذلــك  11638 لرئاســة  ا ر  قــرا بحســب  ليــة  الما وزارة  و  النقــل  وزارة  علــى  والمســتحق   مليــون 

كورونــا ئحــة  جا بســبب  الصعبــة  ليــة  الما الظــروف   نتيجــة 

االعفــاءات اخــذ  بعــد  وذلــك  القديمــة  الحافــات  وبيــع  شــطب  لــى  ا الشــركة  تســعى   ســوف 

عليهــا المترتبــة  الغرامــات  يخــص  فيمــا   ) عمــان  نــة  اما  ( المعنيــة  الجهــات  قبــل  مــن   الازمــة 

لــدى الموجــودة  كــدة  لرا ا ر  الغيــا قطــع  بيــع  لــى  ا باالضافــة  نــة  باالما الخاصــة  للتعليمــات   وفقــآ 

والصنــع الموديــل  قديمــة  حافــات  تخــص  لتــي  وا الشــركة   مســتودعات 

بنــك مديونيــة  بســداد  الخاصــة  االجــراءات  باســتكمال   2022 عــام  فــي  الشــركة  تقــوم   ســوف 

لــذي وا المتكاملــة   للشــركة  ليــة  الما نــات  لبيا ا فــي  لــي  الما الوفــر  قيمــة  ثبــات  وا  االســكان 

الرهــن عــن حافــات الشــركة رة   ســيتم تحقيقــه مــن ســداد مديونيــة بنــك االســكان  ورفــع اشــا

بقيمــة المتكاملــة  الشــركة  مــال  رأس  ورفــع  االســكان  بنــك  لــح  لصا مرهونــة  نــت  كا لتــي   ا

تقــوم ســوف  مليــون   1,5 ومبلــغ  االســكان  بنــك  لــح  لصا الحكومــة  قبــل  مــن  المدفــوع   المبلــغ 

المتكاملــة الشــركة  حســاب  فــي  بوضعهــا    الحكومــة 



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

عــدد األوراق الماليــة المملوكــة مــن قبــل أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا

للنقــل المتكاملــة  الشــركة  إدارة  مجلــس  فــي  الكبــرى  عمــان  نــة  أما المســاهم   عضويــة 

الحجــوزات بســبب  وذلــك   2021 عــام  يــة  نها يــة  ولغا  2020 /4 شــهر  منــذ  فاعلــة  غيــر   المتعــدد 

0 ليــة  الما األوراق  هيئــة  مــن  ورد  مــا  وبحســب  الشــركة  فــي  نــة  األما أســهم  علــى  القائمــة 
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 الشركة

المتكاملــة للنقــل المتعدد

 شــركة الظــال لنقل الركاب

 شركة أســيا للنقل

 شــركة التوفيق للنقل واالســتثمار

الشــركة المتكاملــة للبطاقــات الذكية

 المجموع

االتعــاب بالدينار االردني

8,700

1,450

1,450

1,450

1,450

14,500

االسم

 سعود أحمد عارف نصيرات

غازي سالم سلمان الجبور

 صاح مفلح الفالح اللوزي

علي سليمان محمد الشطي

 ماهر محمود سطعان الردايدة

ميشيل الفرد ميخائيل حاق

زياد سرحان ايليا الريحاني

المنصب

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

 عدد األسهم كما في

2021/12/31

-

-

-

-

-

592

-

 عدد األسهم كما في

2020/12/31

-

-

-

-

-

592

-

الشركات

المسيطر عليها

-

-

-

-

-

-

-

الجنسية

االردنية

االردنية

االردنية

االردنية

االردنية

االردنية

االردنية
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العليــا  اإلدارة 

أقــارب او  اإلدارة  مجلــس  أقــارب  قبــل  مــن  ومملوكــة  الشــركة  مــن  مصــدرة  ليــة  ما أوراق  يوجــد   ال 

قبلهــم 0 مــن  عليهــا  مســيطر  شــركات  يوجــد  ال  كمــا  العليــا  اإلدارة  موظفــي 

المزايــا والمكافــأت التــي حصــل عليهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا للشــركة
 

المتعــدد للنقــل  المتكاملــة  الشــركة  إدارة  مجلــس  فــي  الكبــرى  عمــان  نــة  أما المســاهم   عضويــة 
علــى القائمــة  الحجــوزات  بســبب  وذلــك   2021 عــام  يــة  نها يــة  ولغا  2020 /4 شــهر  منــذ  فاعلــة   غيــر 

ليــة 0 الما األوراق  هيئــة  مــن  ورد  مــا  وبحســب  الشــركة  فــي  نــة  األما أســهم 

يــا عينيــة تصــرف العضــاء مجلــس االدارة  وال يوجــد اي مزا
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االسم

مؤيد عايد محمد أبو فردة

 زياد عبد المنعم عبد الفتاح الحوراني 

وضاح ابراهيم عبد المهدي العواجين

ميرا عاطف مفضي الدرابكة

مشهور طال نوفان العدوان

 لونا طال محمد شموط

امين عطالله اسماعيل األخرس

المنصب

المدير العام

المدير المالي

المدقق الداخلي

مدير المشتريات

مدير العمليات

مدير شؤون الموظفين

مدير التزويد والخدمات

 عدد األسهم كما في

2021/12/31

21

-

-

-

-

-

-

الشركات

 المسيطر عليها 

-

-

-

-

-

-

-

 عدد األسهم كما في

2020/12/31

21

-

-

-

-

-

-

االسم

 سعود أحمد عارف نصيرات

غازي سالم سلمان الجبور

صاح مفلح الفالح اللوزي

علي سليمان محمد الشطي

 ماهر محمود سطعان الردايدة

ميشيل الفرد ميخائيل حاق

زياد سرحان ايليا الريحاني

المنصب

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

رواتب

42,000

12,000

8,000

12,000

12,000

12,000

-

مكافأت

-

-

-

-

-

-

بدالت

-

-

-

-

-

-

نفقات سفر

-

-

-

-

-

-

اإلجمالي

42,000

12,000

8,000

12,000

12,000

12,000

-
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العليــا  اإلدارة 

المزايــا العينيــة ألتــي صرفــت لــإدارة العليــا خــالل عــام 2021 هي على النحــو التالي

االسم

مؤيد عايد محمد أبو فردة

 زياد عبد المنعم عبد الفتاح الحوراني 

وضاح ابراهيم عبد المهدي العواجين

ميرا عاطف مفضي الدرابكة

مشهور طال نوفان العدوان

 لونا طال محمد شموط

امين عطالله اسماعيل األخرس

المنصب

المدير العام

المدير المالي

المدقق الداخلي

مدير المشتريات

مدير العمليات

مدير شؤون الموظفين

مدير التزويد والخدمات

سيارة

يوجد

يوجد

ال يوجد

ال يوجد

يوجد

ال يوجد

يوجد

أخرى

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

هاتف خلوي

 يوجد

يوجد

ال يوجد

يوجد

يوجد

يوجد

يوجد

االسم

مؤيد عايد محمد أبو فردة

 زياد عبد المنعم عبد الفتاح الحوراني 

وضاح ابراهيم عبد المهدي العواجين

ميرا عاطف مفضي الدرابكة

مشهور طال نوفان العدوان

 لونا طال محمد شموط

امين عطالله اسماعيل األخرس

المنصب

المدير العام

المدير المالي

المدقق الداخلي

مدير المشتريات

مدير العمليات

مدير شؤون الموظفين

مدير التزويد والخدمات

رواتب

90,500

26,650

22,100

18,200

39,000

18,200

20,025

مكافأت

-

-

-

-

-

-

-

-

بدالت

-

-

-

-

-

-

- 

-

نفقات سفر

-

-

-

-

-

-

-

-

اإلجمالي

90,500

26,650

22,100

18,200

39,000

18,200

20,025
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تبرعــات دفعتهــا الشــركة خــالل عــام 2021

يــة تبرعــات خــال العــام 2021 ا لــم تدفــع 

لتــي عقدتهــا الشــركة مــع الشــركات أ  العقــود والمشــاريع واإلرتباطــات 
العــام 2021 لتابعــة خــالل  ا

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

ادنــاه 0 الجــدول  فــي  المبينــة  لــغ  المبا بــل  مقا ســائقيها  مــع  منهــا 

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

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

للنقــل الحديثــة  عمــان  رؤيــة  شــركة  حافــات  تشــغيل  بعطــاء  الفــوز  وتــم  لتركيــة  ا للشــركة   %51  

العــام للنقــل  حافلــة  وثاثــون  وخمســة  ئــة  لما   2019 /7 /1 ريــخ  بتا بالتشــغيل  المباشــرة  تــم   وقــد 

0  2021 لعــام  التشــغيل  هــذا  واســتمر  خــط   27 لعــدد 

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

ومندوبــي وكاء  لــدى  الموجــودة  الشــحن  ألجهــزة  المحولــة  لــغ  المبا قيمــة  مــن   %  5 نســبتها   مــا 

خدمــة مــن  المنتفعيــن  المواطنيــن  قبــل  مــن  المســتخدمة  مســبقا  المدفوعــة  البطاقــات   توزيــع 

اإلتفــاق بهــذا  العمــل  واســتمر  المتعــدد  للنقــل  المتكاملــة  الشــركة  مــن  المقدمــة  لــركاب  ا  نقــل 

خــال عــام 2021

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

0 ربهــم  أقا أو  الشــركة  فــي  موظــف   أي  أو  العــام  المديــر  أو  المجلــس  أعضــاء  أو  اإلدارة0  مجلــس 

 أسيا

620,000

2021/1/1

سنة واحدة

الشركة

قيمة العقد

تاريخ العقد

مدة العقد

التوفيق

176,000

2021/1/1

سنة واحدة

الظالل

416,000

2021/1/1

سنة واحدة
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المجتمــع تجــاه  ا المســؤولية 

ــة لبيئ ا ــة  ي مســاهمة الشــركة فــي حما

خــال مــن  الوقــود  إســتهاك  فــي  الترشــيد  لــى  إ يــؤدي  العــام  النقــل  وســائل  إســتخدام   إن 

المواصــات واالختناقــات ازمــة  الحــد مــن  لــى  ا الخاصــة ويــؤدي  المركبــات   التخفيــف مــن إســتعمال 

لــذي يؤثــر علــى الكربــون وا نــي أوكســيد  ثا ز  إنبعــاث غــا لــذي ينعكــس علــى  ا  المروريــة علــى الطــرق 

لــذي وا  5 يــورو  المحســن  الديــزل  بإســتخدام  قامــت   2021 عــام  فــي  الشــركة  بــأن  علمــآ  لبيئــة   ا

الكربــون أوكســيد  نــي  ثا ز  غــا إنبعــاث  مــن  يقلــل 

نظافــة علــى  بالمحافظــة  خاصــة  والســائقين  عامــة  الموظفيــن  علــى  كيــد  لتا ا الشــركة   تحــرص 

علــى دائمــا  والتعميــم  لهــا  المخصصــة  غيــر  كــن  األما فــي  يــات  النفا ء  إلقــا وعــدم   الحافــات 

المنشــورة والتعليمــات  ئــح  اللوا خــال  مــن  بالمثــل  العــام  النقــل  وســائل  مســتخدمي 

 

الحافــات داخــل  الموجــودة  والكاميــرات  لتتبــع  ا نظــام  خــال  مــن  الســائقين  بمتابعــة  الشــركة   تقــوم 

الهاتــف إســتخدام  مثــل  الخاطئــة  والســلوكيات  بالتدخيــن  الســائقين  قيــام  عــدم  متابعــة  اجــل   مــن 

الطــرق حــوادث  مــن  التقليــل  علــى  ينعكــس  لــذي  وا ئــدة  لزا ا والســرعة  النقــال 

فــي صــدر  لــذي  وا  )  11  ( رقــم  الدفــاع  بأمــر  التزمــت  المتعــدد  للنقــل  المتكاملــة  الشــركة  أن   كمــا 

يتحقــق بحيــث  الرحلــة  خــال  الحافلــة  فــي  لــركاب  ا لعــدد  تخفيــض  مــن  تضمنــه  ومــا   2020  عــام 

التعقيــم اجــراءات  مــن  الشــركة  بــه  تقــوم  مــا  لــى  ا باالضافــة  الحافلــة  داخــل  لــركاب  ا بيــن  لتباعــد   ا

0 للحافــات   المســتمر 
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مســاهمة الشــركة فــي خدمــة المجتمــع المحلــي

لهــم  النقــل  خدمــة  وتقديــم  الخاصــة  اإلحتياجــات  ذوي  الجامعــات  طــاب  بدعــم  الشــركة   تقــوم 

بــل0 مقا دون 

المهنــي،  التدريــب  ومعاهــد  الجامعــات  مــع  لتعــاون  با المتدربيــن  بإســتقبال  الشــركة   تقــوم 

اصــاح بعمليــة  المتعلقــة  المهنيــة  المجــاالت  كافــة  فــي  العمليــة  الممارســة  مــن   لتمكينهــم 

الحافــات0 نــة  وصيا
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بالشــركة الخــاص  العامــة  المســاهمة  الشــركات  حوكمــة  مبــادئ  تطبيــق   تقريــر 
2021 اعمالهــا  المنتهيــة  للســنة  المتعــدد  للنقــل  المتكاملــة 

 

ــون ن 118 / ب ( مــن قا  ( 12 ( و   / ــن )ن  ــكام المادتي ــاه و إســتنادًا ألح ــى الموضــوع أع ل إ رة   باالشــا

االوراق هيئــة  مجلــس مفوضــي  قــرار  بموجــب  والمقــرة   2017 لســنة   )  18  ( رقــم  ليــة  الما  االوراق 

الشــركة لتــزام  ا مــدى  يلخــص  تقريــر  لكــم  نقــدم   2017 /5 /22 ريــخ  تا  )  2017  /  146  ( رقــم  ليــة   الما

احــكام بتطبيــق  التنفيذيــة  رتهــا  وادا الشــركة  ادارة  بمجلــس  ممثلــة  المتعــدد  للنقــل   المتكاملــة 

0 المدرجــة  العامــة  المســاهمة  الشــركات  حوكمــة  وتعليمــات 

هيئــة مفوضــي  مجلــس  قبــل  مــن  عليهــا  المنصــوص  المتطلبــات  جميــع  التقريــر  يتضمــن   حيــث 

0 الهيئــة  قبــل  مــن  عنهــا  االفصــاح  تــم  وكمــا  ليــة  الما االوراق 

التعليمــات وقواعــد هــذه  احــكام  بتطبيــق  المتعلقــة  والتفاصيــل   المعلومــات 
ــي الشــركة المتكاملــة للنقــل المتعــدد  حوكمــة الشــركات ف

رقم المادة

المادة رقم 4

المادة رقم 5

المادة رقم 6

المادة رقم 7

المادة رقم 8

المادة رقم 9

المادة رقم 10

المادة رقم 11

المادة رقم 12

المادة رقم 13

المادة رقم 14

المادة رقم 15

المادة رقم 16

المادة رقم 17

#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

عنوان المادة

تشكيل مجلس إدارة

مهام ومسؤوليات مجلس االدارة

اللجان التي يشكلها مجلس االدارة

لجنة التدقيق

لجنة الترشيحات والمكافئات

لجنة الحوكمة

لجنة ادارة المخاطر

 اجتماعات مجلس االدارة

اجتماعات الهيئة العامة

حقوق اصحاب المصالح

االفصاح والشفافية

مدقق الحسابات الخارجي

تعامات االطراف ذوي العاقة

تقرير الحوكمة

مدى التزام الشركة بالتطبيق للبنود

 مطبق

مطبق

مطبق

مطبق

مطبق

مطبق

مطبق

مطبق

مطبق

مطبق

مطبق

مطبق

مطبق

مطبق
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وتحديــد الســنة  خــالل  والمســتقلين  لييــن  الحا االدارة  مجلــس  اعضــاء   أســماء 
0 مســتقل  غيــر  او  ومســتقل  تنفيــذي  غيــر  او  تنفيــذي  العضــو  كان  فيمــا 

 

ــن يشــغلونها للذي ا ــة فــي الشــركة واســماء األشــخاص  لتنفيذي ا  المناصــب 

االسم

مؤيــد عايــد محمد أبو فردة

زيــاد عبــد المنعم عبــد الفتاح الحوراني

وضــاح ابراهيــم عبد المهــدي العواجين

ميــرا عاطــف مفضي الدرابكة

مشــهور طــال نوفان العدوان

اميــن عطالله اســماعيل االخرس

لونــا طال محمد شــموط

المســمى الوضيفي

المديــر العام

المديــر المالي

المدقــق الداخلي

مدير المشــتريات

مديــر العمليات

مديــر التزويد والخدمات

مدير شــؤون الموظفين

االسم

سعود احمد عارف نصيرات

غازي سالم سلمان الجبور

صاح مفلح الفالح اللوزي

ماهر محمود سطعان الردايدة

علي سليمان محمد الشطي

زياد سرحان ايليا الريحاني

ميشيل الفرد ميخائيل حاق

#

1

2

3

4

5

6

7

ممثل عن

شركة ادارة اإلستثمارات الحكومية

شركة ادارة اإلستثمارات الحكومية

شركة ادارة اإلستثمارات الحكومية

شركة إدارة اإلستثمارات الحكومية

شركة ادارة اإلستثمارات الحكومية

امانة عمان الكبرى

الشركة األردنية

الصفة
7

تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

المنصب

7
رئيس مجلس االدارة - متفرغ

نائب رئيس مجلس االدارة

عضو مجلس ادارة

عضو مجلس ادارة

عضو مجلس ادارة

عضو مجلس ادارة

عضو مجلس ادارة
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لتــي يشــغلها عضــو مجلــس االدراة فــي ا  جميــع عضويــات مجالــس االدارة 
العامــة الشــركات المســاهمة 

بــط الحوكمــة فــي الشــركة اســم ضا
ــر المالــي للشــركة - المدي الحورانــي  ــاد  ي ز الســيد / 

 االسم

ســعود احمــد عارف نصيرات

صــاح مفلــح الفالح اللوزي

ماهــر محمود ســطعان الردايدة

علي ســليمان محمد الشــطي

غازي ســالم ســلمان الجبور

زياد ســرحان ايليــا الريحاني

 ميشــيل الفــرد ميحائيل حاق

العضويــة فــي مجالس اخرى

-

-

-

-

-

-

-
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للجــان المنبثقــة عــن مجلــس االدارة ا  اســماء 

 اســم رئيــس واعضــاء لجنــة التدقيــق ونبــذة عــن مؤهالتهــم وخبراتهــم المتعلقــة
المحاســبية او  الماليــة   باالمــور 

التدقيــق لجنــة 

الترشــيحات والمكافــأت ولجنــة العطــاءات  اســم رئيــس واعضــاء كل مــن لجنــة 
ادارة المخاطــر ولجنــة الحوكمــة  ولجنــة 

والمكافئــات الترشــيحات  لجنــة 

اسم اللجنة

لجنة التدقيق

لجنة الترشيحات والمكافئات

لجنة الحوكمة

لجنة إدارة المخاطر

لجنة العطاءات

#

1

2

3

4

5

عدد االعضاء

3

3

3

3

3

المسمى الوظيفي

رئيس لجنة

عضو

عضو

#

1

2

3

الصفة

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

الخبرات المتعلقة باألمور المالية

محاسب قانوني

بكالوريوس هندسة مدنية

دكتوراه ادارة مالية 

المؤهالت

بكالوريوس

بكالوريوس

دكتوراه

اسم اعضاء لجنة التدقيق

ميشيل الفرد ميخائيل حاق

زياد سرحان ايليا الريحاني

علي سليمان محمد الشطي

المسمى الوظيفي

رئيس لجنة

عضو

عضو

#

1

2

3

الصفة

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

اسماء اعضاء لجنة الترشيحات والمكافئات

علي سليمان محمد الشطي

صاح مفلح الفالح اللوزي

ميشيل الفرد ميخائيل حاق
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ــة العطــاءات لجن

لجنــة الحوكمــة

ادارة المخاطــر لجنــة 

بيــان االعضــاء الحاضريــن للجــان خــالل الســنة مــع  ا عــدد اجتماعــات 

المسمى الوظيفي

رئيس لجنة

عضو

عضو

#

1

2

3

الصفة

غير تنفيذي

غير تنفيذي

تنفيذي

اسم اعضاء لجنة العطاءات

علي سليمان محمد الشطي

صاح مفلح الفالح اللوزي

مؤيد عايد محمد ابو فردة

المسمى الوظيفي

رئيس لجنة

عضو

عضو

#

1

2

3

الصفة

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

اسماء اعضاء لجنة الحوكمة

غازي سالم سلمان الجبور

ماهر محمود سطعان الردايدة

زياد سرحان ايليا الريحاني

المسمى الوظيفي

رئيس لجنة

عضو

عضو

#

1

2

3

الصفة

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

اسماء اعضاء لجنة ادارة المخاطر

صاح مفلح الفالح اللوزي

ماهر محمود سطعان الردايدة

ميشيل الفرد ميخائيل حاق

عدد االجتماعات

4

2

2

4

2

#

1

2

3

4

5

عدد االعضاء

3

3

3

3

3

اسم اللجنة

لجنة التدقيق

لجنة الترشيحات والمكافئات

لجنة ادارة المخاطر

لجنة العطاءات

لجنة الحوكمة

عدد االعضاء الحاضرين

2

3

3

3

2
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الخارجــي التدقيــق مــع المدقــق  عــدد اجتماعــات لجنــة 

2021 مــع عــدد االعضــاء الحضــور عــدد اجتماعــات مجلــس االدارة خــالل الســنة 

رقم المادة

اإلجتماع رقم 1

اإلجتماع رقم 2

اإلجتماع رقم 3

اإلجتماع رقم 4

اإلجتماع رقم 5

اإلجتماع رقم 6

اإلجتماع رقم 7

اإلجتماع رقم 8

اإلجتماع رقم 9

#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

عنوان المادة

2021/1/25

2021/3/23

2021/4/21

2021/5/5

2021/5/5

2021/6/23

2021/8/15

2021/9/22

2021/12/15

عدد االعضاء الحضور7
7

5

5

5

5

5

6

6

6

6

 عدد االعضاء7

7
7

7

7

7

7

7

7

7

7

اسم اللجنة

لجنة التدقيق - المدقق الخارجي

#

1

عدد اإلجتماعات

4

عدد األعضاء الحاضرين

7
6
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رئيــس مجلــس االدارة

ســعود نصيــرات

عضــو مجلــس االدارة

زيــاد الريحانــي

عضــو مجلــس االدارة

ماهــر الردايدة

نائــب رئيــس مجلــس االدارة

غــازي الجبور

عضــو مجلــس االدارة

علــي الشــطي

عضــو مجلــس االدارة

صــالح اللوزي

عضــو مجلــس االدارة

ميشــيل حــالق

رات ا االقر

الشــركة رية  اســتمرا علــى  تؤثــر  قــد  جوهريــة  أمــور  أي  وجــود  بعــدم  الشــركة  ادارة  مجلــس   يقــر 

0 ليــة  لتا ا ليــة  الما الســنة  خــالل 
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رئيــس مجلــس االدارة

ســعود نصيــرات

عضــو مجلــس االدارة

زيــاد الريحانــي

عضــو مجلــس االدارة

ماهــر الردايدة

نائــب رئيــس مجلــس االدارة

غــازي الجبور

عضــو مجلــس االدارة

علــي الشــطي

عضــو مجلــس االدارة

صــالح اللوزي

عضــو مجلــس االدارة

ميشــيل حــالق

رات ا االقر

فــي فعــال  بــة  رقا نظــام  وتوفيــر  ليــة  الما نــات  لبيا ا اعــداد  عــن  بمســؤوليته  االدارة  مجلــس   يقــر 

0 الشــركة 
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االقرارات

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

ي لســنو ا

المديــر المالــي

زيــاد الحوراني

رئيــس مجلــس االدارة

ســعود نصيــرات

المديــر العــام

مؤيــد ابــو فردة
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خارطة خطوط

 الشركة المتكاملة للنقل المتعدد 

 التابعة لـ أمانة عمان الكبرى

وهيئة تنظيم قطاع النقل البري
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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
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AL HASHMI ST.

الدوار الرابع
4TH CIRCLE

ش. الشابسوغ
AL SHABSOGH ST.

       دوار البرديني
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Amman Civil Airport
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الى نزهة سحاب
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دوار/ تقاطع / جسر
 CIRCLE / INTERSECTION/ BRIDGE

حدائق
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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

CENTER AMMAN WEST AMMAN SOUTH AMMAN

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
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