
التعرفة المستخدمةوحدة التعرفةفئة المركبةمسار الخطاسم الخط

2.65دينارحافلة عموميةمطار الملكٌ علجاء-طريق المطار-الدوار السابع-الدوار الرابع-مجمع الشمالمسافرين/مطار الملكٌ علجاء الدولً /مجمع الشمال

2.65دينارحافلة متوسطةمطار الملكٌ علجاء-طريق المطار-الدوار السابع-الدوار الرابع-مجمع الشمالمسافرين/مطار الملكٌ علجاء الدولً /مجمع الشمال

36ناعور - سرفجس عمان 
الملك .ش-دوار ناعور-القدس.ش-علً بن ابً طالب.ش-(مجمع المواجرين)عمان

نفس المسار: مثلث مركز االصالح والتأهجل          االياب -حً الشوجد-حسجن
510فلسصغيرة عمومية

(51)زيزيا - الججزه - عمان 

-االمجر الحسن دوار الشرق االوسط.ش- الصاحب بن عباد .ش(الوحدات)عمان

نفس المسار        (مجمع الباصات)الججزه-المطار.ش-جسر الجادوده-الجادوده-الجمرك

ايابا

850فلسصغيرة عمومية

(45)مستشفٍ توتنجً - سحاب - سرفجس عمان 

-كلجٌ حطجن-دوار الشرق االوسط-االمجر الحسن.ش(الوحدات )الصاحب بن عباد.ش

مستشفٍ -المدينى الصناعجى-دوار الشوجد-سحاب الرئجسً.ش-عبدالكريم الحديد.ش

جمجل توتنجً

420فلسصغيرة عمومية

البجضاء-العبدلجٌ-سحاب 
مثلث العبدلجى -العبدلجٌ-المستنده-دوار احد-حً الحساسنى-مسجد التوبى-مجمع سحاب

البجضاء-دوار البجضاء-الشرقً
370فلسحافلة عمومية

الجامعٌاالردنجى-المدينٌالطبجى-القسطل-الججزه
الملك عبدهللا .ش-الملكى رانجا مجدان االمجر الحسجن بن عبدهللا.ش-الجامعى االردنجٌ

الججزه-مطار الملكى علجاء.ش-الثانً
700فلسحافلة عمومية

الرجم الشامً/سحاب
يمجنا مستشفٍ جمجل -باتجاه جسر المدينى الصناعجى-دوار الشوجد -مجمع سحاب

الرجم الشامً-الشارع الخلفً لمستشفٍ توتنجً-حً المدينى الصناعجٌ-توتنجً
240فلسحافلة متوسطة

260فلسحافلة متوسطةالموقر/الحاتمجٌ/سحابالموقر/سحاب

270فلسحافلة متوسطةقريٌ نافع / (الوحدات)عمانقريٌ نافع / (الوحدات)عمان

مثلث مزرعٌ هالل الربضً/سحاب
مثلث مزرعٌ هالل الربضً الحً /الفجصلجٌ/الزمجالت/المقبره االسالمجٌ/سحاب

الشمالً
270فلسحافلة متوسطة

270فلسحافلة متوسطةالفجصلجٌ/الترخجص الجديد/سوق الحالل/سحابالفجصلجٌ/سحاب

280فلسحافلة متوسطةشريطٌ عدم دخول سحاب- المدينٌ الصناعجٌ /سحاب/الجويدةالمدينٌ الصناعجٌ/الجويدة

280فلسحافلة متوسطةالجويدة/صوامع الحبوب/المدينٌ الصناعجٌ الجويدة/المدينٌ الصناعجٌ

300فلسحافلة متوسطةالذهجبٌ الػربجٌ/سحاب الذهجبٌ الػربجٌ/سحاب

300فلسحافلة متوسطةمجمع الجنوب الجديد/عمان/سحاب/النقجرةمجمع الجنوب الجديد/عمان/سحاب/النقجرة

300فلسحافلة متوسطةالنقجرة/سحابالنقجرة/سحاب

سحاب- الوحدات 

االمجر .ش-الصاحب بن عباد.ش-(خلف البان ضبعى)موقف باصات سحاب:الذهاب 

-الحزام الدائري.ش-عبدالكريم الحديد.ش-االمجر حسن.ش-مجدان الشرق االوسط-حسن

دوار -مجمع سحاب: مجمع سحاب  االياب -لػايٌ دوار الشوجد(مرسجدس)جسر سحاب

االمجر .ش-عبدالكريم الحديد.ش-الحزام الدائري.ش-(مرسجدس)تقاطع سحاب -الشوجد

موقف باصات -صاحب بن عباد.ش-االمجر حسن.ش-مجدان الشرق االوسط-حسن

سحاب

300فلسحافلة متوسطة

36ناعور - سرفجس عمان 
الملك .ش-دوار ناعور-القدس.ش-علً بن ابً طالب.ش-(مجمع المواجرين)عمان

نفس المسار: مثلث مركز االصالح والتأهجل          االياب -حً الشوجد-حسجن
300فلسحافلة متوسطة
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ضاحجٌ االمجرة ايمان- قريٌ سالم - سحاب 

-مثلث قعوار يمجنا -اشارة  توتنجً يمجنا مثلث سحاب قريٌ سالم -مجمع سحاب: ذهاب 

ضاحجٌ االمجرة ايمان -مثلث قعوار-براد الفوالكى الطازجى -مدرسٌ البنات االعداديى

نفس المسار: وسكن كريم    اياب

300فلسحافلة متوسطة

قرى قصاء الموقر- الفجصلجى - سحاب 
دوار الشوجد باتجاه شارع /شارع سحاب الرئجسً/قرى قضاء الموقر/الفجصلجٌ/ سحاب 

الستجن وعدم السماح لوم بدخول مجمع سحاب
320فلسحافلة متوسطة

320فلسحافلة متوسطةالذهجبٌ الشرقجٌ/سحابالذهجبٌ الشرقجٌ/سحاب 

320فلسحافلة متوسطةالسومريٌ/غزالى/ام بطمى/سحابالسومريٌ/سحاب 

320فلسحافلة متوسطةالموقر- سحاب الموقر- سحاب 

330فلسحافلة متوسطةقريٌ الخشافجٌ/سحاب/قريٌ البجضاءسحاب/قريٌ البجضاء

طنجب / (الوحدات)عمان 

-((شريطٌ عدم تحمجل ركاب خريبٌ السوق)الوحدات )موقف باصات خريبٌ السوق

مثلث -خريبٌ السوق-الكفاح .ش-مادبا.ش-االمجر الحسن.ش-الصاحب بن عباد.ش

الطنجب-نادي السباق الملكً-علً منكو.ش-اسكان الصجادلى-الجادوده

330فلسحافلة متوسطة

مدينٌ التجمعات الصناعجى/سحاب /(الوحدات)عمان

الحزام .ش-عبدالكريم الحديد.ش-االمجر حسن.ش-الصاحب بن عباد.ش-الوحدات 

مدينٌ التجمعات الصناعجٌ        -االزرق.ش-المدينى الصناعجٌ.ش-دوار الشوجد-الدائري

-جسر مرسجدس-االيوبججن.ش-االزرق.ش-مدينٌ التجمعات الصناعجى:               اياب

الصاحب بن .ش-االمجر حسن.ش-عبدالكريم الحديد.ش-الحزام الدائري.ش

(الموقف)عباد

330فلسحافلة متوسطة

350فلسحافلة متوسطةناعور/العدسجٌ/تركًناعور/تركً

350فلسحافلة متوسطةسحاب/خشافجٌ الدبايبىسحاب/خشافجٌ الدبايبى

360فلسحافلة متوسطةناعور/المواجرين/عمانناعور/المواجرين/ عمان

اسكان االمجرة ايمان بنت عبدهللا/سحاب/الوحدات

الحزام .ش-عبدالكريم الحديد.ش-اشارة كلجٌ حطجن يسارا-االمجر الحسن.ش-الوجدات

ضاحجٌ االمجرة ايمان - جسر المدينٌ الصناعجٌ-دوار الشوجد يمجنا-سحاب.ش-الدائري

بنت عبدهللا

360فلسحافلة متوسطة

ناعور/ بجادر وادي السجر/صويلح 
: ناعور                                      اياب / بجادر وادي السجر /المدينٌ الطبجى/صويلح

نفس المسار
400فلسحافلة متوسطة

400فلسحافلة متوسطةام رمانى/عمانام رمانى/عمان

ناعور/صويلح
مثلث  (مسجد ناعور)حً الشوجد-جسر ناعور-الملك عبدهللا الثانً.ش-مجمع صويلح

صويلح-الملك عبدهللا الثانً.ش-جسر ناعور-مثلث الشوجد: الشوجد      االياب 
410فلسحافلة متوسطة

410فلسحافلة متوسطةدار الدواء/ حً الشوجد/ ناعور/ عماندار الدواء/ عمان

410فلسحافلة متوسطةالروضٌ- مجمع المواجرين - عمان الروضٌ- مجمع المواجرين - عمان 

الموقر- عمان 
قرى قضاء الموقر مرورا بشارع /سحاب/الصاحب بن عباد.ش-(الوحدات)عمان

سحاب وعبر دوار الشوجد باتجاه شارع الستجن وعدم السماح بالدخول الٍ مجمع سحاب
410فلسحافلة متوسطة

430فلسحافلة متوسطةالجامعٌ االردنجٌ/صويلح/الثامن/جسر الصويفجٌ/ ناعورالجامعٌ االردنجٌ/ناعور

430فلسحافلة متوسطةعمان وبالعكس/ناعور/ام البساتجنعمان/ام البساتجن 

430فلسحافلة متوسطةلجصل الٍ قريٌالكتجفٌ/ذهجبٌ المصاروه/سحابقريٌ الكتجفٌ/سحاب 

430فلسحافلة متوسطةالجامعٌ االردنجٌ/ صويلح / المدينٌ الطبجٌ / البجادر / مرج الحمام / ناعور الجامعٌ االردنجٌ/مرج الحمام / ناعور 
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430فلسحافلة متوسطة(سابقا)سوق الحالل /المناخر/خشافجٌ الدبايبٌ/خشافجٌ الشوابكٌ/العبدلجٌ/سحاب(سابقا)سوق الحالل /سحاب

460فلسحافلة متوسطةعمان/ناعور/ابو نقلى/ذيبان/ام العساكر/ام البرك/ام البساتجنعمان/ام البساتجن

460فلسحافلة متوسطةعمان/ناعور/ذيبان/ام العساكر/ام البساتجن/ام البركعمان/ام البرك

460فلسحافلة متوسطةام البرك/ابو نقلى/ادبجان/ام البساتجن/ناعور/ (موقف المواجرين)عمانام البرك/(موقف المواجرين)عمان 

سوق الخضار المركزي- ام البساتجن - زيزيا 
العدسجٌ يصل الٍ /مركز االصالح فً ناعور/ناعور/مثلث العامريٌ/ام البساتجن/زيزيا

الوحدات سوق الخضار المركزي
460فلسحافلة متوسطة

460فلسحافلة متوسطةاللبن وبالعكس مرورا بكلجٌ حطجن/الجادودة/سحاباللبن مرورا بكلجٌ حطجن/سحاب

السامك/مجمع المواجرين

-مجدان الشرق االوسط-االمجر حسن.ش-علً بن ابً طالب.ش-مجمع المواجرين

ام العمد .ش-خريبٌ السوق-الكفاح.ش-مادبا.ش-مجدان الجمرك-االمجر الحسن.ش

-ام العمد الرئجسً.ش-السامك الرئجسً.ش: السامك الرئجسً  االياب .ش-الرئجسً

-مجدان الشرق االوسط-االمجر الحسن.ش-مجدان الجمرك-خريبٌ السوق- مادبا.ش

مجمع -عمر مطر.ش-الملك طالل.ش-دخلٌ الونجنً-قريش.ش-االمجر الحسن.ش

المواجرين

460فلسحافلة متوسطة

الجامعٌ االردنجٌ/سحاب
الجامعٌ /مشاغل االمن العام/االستقالل. ش/الجرموك. ش/الشرق االوسط/سحاب

االردنجٌ
500فلسحافلة متوسطة

500فلسحافلة متوسطةالججزة/عمانالججزة/ عمان

570فلسحافلة متوسطةارينبى الشرقجٌ مرورا بالججزة/عمانارينبى الشرقجٌ/عمان

630فلسحافلة متوسطةالزبجر الوثري/الناصريى/ارينى الػربجٌ/زيزيا/الوحدات/عمانالزبجر الوثجري/عمان

المدينٌ الصناعجٌ/سحاب/رغدان

بوندد /كلجٌ حطجن/مأدبا.ش/الشرق االوسط/الجرموك.ش/الججش.ش/رغدان: ذهاب

بوندد /سحاب/المدينٌ الصناعجٌ:داخل المدينٌ الصناعجٌ        اياب/سحاب/عمان

رغدان/قريش.ش/المصدار/الشرق االوسط/مأدبا.ش/كلجٌ حطجن/عمان

390فلسحافلة عمومية

المدينٌ الصناعجٌ/سحاب/مجمع المحطى

االمجر .ش/الشرق االوسط/الجرموك.ش/الملك عبدهللا االول.ش/مجمع المحطى

المدينٌ :المدينٌ الصناعجٌ االياب  /(مؤقت)مجمع سحاب / بوندد عمان/كلجٌ حطجن/حسن

الشرق /االمجر حسن.ش/كلجٌ حطجن/بوندد عمان/(مؤقت)مجمع سحاب /الصناعجٌ

مجمع المحطى/قريش.ش/المصدار/االوسط

390فلسحافلة عمومية


