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210فلسصػجرة عمومجٌالمستشفٍ الخكومً/ المجمع الػربً المستشفٍ الخكومً/ سرفجس المجمع الػربً 1

210فلسصػجرة عمومجٌالمستشفٍ الخكومً/المجمع الشرقً/المجمع الػربً/المفرقالمستشفٍ الخكومً/سرفجس المفرق2

المفرق- ايدون 3

الٍ الجمجن بعد نادي ايدون /الشوجد سعود الخراخشى.ش/دوار ايدون/المفرق المجمع الػربً

الٍ الجسار /مدرسٌ ايدون للبنات/الشارع الرئجسً/جمعجٌ ايدون للتنمجٌ االجتماعجٌ/الرياضً

.المفرق/الشارع الرئجسً/باتجاه الخً الشرقً بجانب مدرسٌ ايدون للذكور

300فلسصػجرة عمومجٌ

ام النعام الػربجٌ- المفرق 4
الخً - ام النعام الػربجٌ - ام النعام الشرقجٌ - بويضٌ الخوامدة  - (المجمع الػربً)المفرق 

الخً الشمالً- الخً الػربً - الجنوبً 
490فلسصػجرة عمومجٌ

530فلسصػجرة عمومجٌمنشجٌ بنً خسن/ المفرق منشجٌ بنً خسن/ المفرق 5

530فلسصػجرة عمومجٌالمنشجٌ/ المفرق المنشجٌ/ المفرق6

530فلسصػجرة عمومجٌثػرة الجب/المفرق ثػرة الجب/المفرق 7

690فلسصػجرة عمومجٌلتصل الٍ مثلث الخالبات/الخالديٌ / المفرق الخالديٌ/المفرق8

190فلسخافلٌ متوسطٌوسط البلد/المدرسٌ االعداديٌ/خً نوارة/خً الفدينوسط البلد/خً الفدين9

190فلسخافلٌ متوسطٌخً الواشمً/المفرقخً الواشمً/المفرق10

سرفجس داخل المفرق11
شارع -اشارة المخكمٌ-المجمع الشرقً -دوار الدبابٌ-اشارة فراس- المجمع الشمالً 

المجمع الشمالً-تقاطع الباشا-المجمع الػربً-دوار جرش-دوار ايدون-العشرين
220فلسخافلٌ متوسطٌ

240فلسخافلٌ متوسطٌجسر الضلجل/المشرفٌ/المبروكى/الشارع العام/الخالديٌجسر الضلجل/الخالدي12ٌ

240فلسخافلٌ متوسطٌاالسكان فً المفرق لجصل الٍ مثلث الخالبات/الخالديٌ/مشاغل الخسجن/المعسكرات/المفرقالمعسكرات/ المفرق13

240فلسخافلٌ متوسطٌجسر الضلجل/المشرفى/الشارع العام/الخالديٌجسر الضلجل/الخالدي14ٌ

250فلسخافلٌ متوسطٌضاخجٌ االمجر عبدهللا/المستشفٍ التخصصً/المجمع الػربً والشرقً/المفرقضاخجٌ االمجر عبدهللا/المفرق15

270فلسخافلٌ متوسطٌالموقع الدائم/جامعٌ مؤتى/الخالديٌالموقع الدائم/الخالدي16ٌ

270فلسخافلٌ متوسطٌالمزه/المفرقالمزه/المفرق17

270فلسخافلٌ متوسطٌسوق االغنام/المنطقٌ الصناعجٌ/مدينٌ الخجاج/خً االمجر عبدهللاسوق االغنام/سرفجس خً االمجر عبدهللا18

280فلسخافلٌ متوسطٌخويجى/المفرقخويجى/المفرق19

المفرق- ايدون 20

الٍ الجمجن بعد نادي ايدون /الشوجد سعود الخراخشى.ش/دوار ايدون/المفرق المجمع الػربً

الٍ الجسار /مدرسٌ ايدون للبنات/الشارع الرئجسً/جمعجٌ ايدون للتنمجٌ االجتماعجٌ/الرياضً

.المفرق/الشارع الرئجسً/باتجاه الخً الشرقً بجانب مدرسٌ ايدون للذكور

280فلسخافلٌ متوسطٌ

290فلسخافلٌ متوسطٌرجم السبع/طجب اسم/خً نواره/المستشفٍ الخكومً/المفرقرجم السبع/المفرق21

310فلسخافلٌ متوسطٌجامعٌ ال البجت/خً الضباط/دوار الجمارك/شارع الججش/الخً الػربً/المفرقجامعٌ ال البجت/المفرق22
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310فلسخافلٌ متوسطٌجامعٌ ال البجت/المفرق/المعسكرات/المنصورةجامعٌ ال البجت/المفرق23

310فلسخافلٌ متوسطٌجامعٌ ال البجت/المعسكرات/القاعدة الجويٌ/المفرقجامعٌ ال البجت/المفرق24

310فلسخافلٌ متوسطٌجامعٌ ال البجت/المفرقجامعٌ ال البجت/المفرق25

330فلسخافلٌ متوسطٌالنوضٌ/ المفرق النوضٌ/ المفرق 26

350فلسخافلٌ متوسطٌالباعح/المفرقالباعح/المفرق27

ام النعام الػربجٌ- المفرق 28
الخً - ام النعام الػربجٌ - ام النعام الشرقجٌ - بويضٌ الخوامدة  - (المجمع الػربً)المفرق 

الخً الشمالً- الخً الػربً - الجنوبً 
350فلسخافلٌ متوسطٌ

360فلسخافلٌ متوسطٌثػرة الجب/المفرقثػرة الجب/المفرق29

360فلسخافلٌ متوسطٌثػرة الجب/المفرق ثػرة الجب/المفرق 30

360فلسخافلٌ متوسطٌمنشجٌ السلطى/ المفرقمنشجٌ السلطى/ المفرق31

360فلسخافلٌ متوسطٌمركز طبً ارخاب/ارخاب/المفرقمركز طبً ارخاب/المفرق32

360فلسخافلٌ متوسطٌالزعفرانٌ مرورا بخجان المشرف/المفرقالزعفرانٌ/المفرق33

370فلسخافلٌ متوسطٌارخاب/المفرقارخاب/المفرق34

370فلسخافلٌ متوسطٌالزعتري/المفرقالزعتري/المفرق35

390فلسخافلٌ متوسطٌ(مرورا برخاب)بويضٌ العلجمات /المفرق(مرورا برخاب)بويضٌ العلجمات/المفرق36

400فلسخافلٌ متوسطٌمنشجٌ بنً خسن/ المفرق منشجٌ بنً خسن/ المفرق 37

قرى السرخان/المفرق38

طريق /سمجٌ/رباع/سما السرخان/زملٌ الطرقً/منشجٌ الكعجبر/مػجر السرخان:الذهاب

زملٌ /سما السرخان/رباع/سمجٌ/طريق االوتوستراد/المفرق:المفرق  االياب/االوتوستراد

مػجر السرخان/منشجٌ الكعجبر/الطرقً

400فلسخافلٌ متوسطٌ

400فلسخافلٌ متوسطٌالمنشجٌ/ المفرق المنشجٌ/ المفرق39

430فلسخافلٌ متوسطٌالخمراء/المفرقالخمراء/المفرق40

430فلسخافلٌ متوسطٌالصواه/المفرقالصواه/المفرق41

440فلسخافلٌ متوسطٌام اللولو/دير ورق/المنشجٌ/ المفرقدير ورق/المفرق42

440فلسخافلٌ متوسطٌام اللولو/المنشجى/المفرقام اللولو/المفرق43

440فلسخافلٌ متوسطٌالدندنجى/السويلمى/المفرقالسويلمى/المفرق44

440فلسخافلٌ متوسطٌدير ورق/االسكان/المنشجى/المفرقدير ورق/المفرق45

460فلسخافلٌ متوسطٌبلعما مرورا بخجانات/المفرقبلعما مرورا بخجانات/المفرق46

460فلسخافلٌ متوسطٌالبويضٌ الػربجٌ مرورا بارخاب/المفرقالبويضٌ الػربجٌ مرورا بارخاب/المفرق47

460فلسخافلٌ متوسطٌخمامٌ العموش/المفرقخمامٌ العموش/المفرق48

460فلسخافلٌ متوسطٌخمنانى/المفرقخمنانى/المفرق49

460فلسخافلٌ متوسطٌمػجر السرخان/الزملى/منشجٌ الكعجبر/المفرقمػجر السرخان/المفرق50

460فلسخافلٌ متوسطٌالمنجفى/ القدم / رخاب / المفرق المنجفى/المفرق 51



التعرفة المستخدمةوحدة التعرفةفئة المركبةمسار الخطاسم الخطت

470فلسخافلٌ متوسطٌام الجمال/المفرقام الجمال/ المفرق52

480فلسخافلٌ متوسطٌمرورا ببلدة ارخاب- بلعما /المفرقبلعما/المفرق53

480فلسخافلٌ متوسطٌفاع/ المفرق فاع/ المفرق 54

480فلسخافلٌ متوسطٌالمفرق/روضٌ الرويعً/ام السربالمفرق/ام السرب55

ام صويونجى/بلعما/المفرق56

ثم وسط مدينٌ بلعما باتجاه الػرب وسلك شارع البريدلنوايٌ  (الزرقاء/بلعما)الشارع الرئجسً

الشارع ثم االنعطاف باتجاه الجسار ثم االنعطاف باتجاه الخً مع الطريق المؤدي الٍ خً ام 

صويونجى ثم الوصول الٍ مخول الكورباء ثم االنعطاف باتجاه مدرسٌ ام صويونجى االساسجٌ 

ومتابعٌ الطريق باتجاه الجنوب ثم االنعطاف الٍ الجسار من خالل الجزيرة الوسطجٌ 

المخاذيٌ لمركز صخً بلعما والتوجى الٍ طريق خجانات باتجاه مدينٌ المفرق

480فلسخافلٌ متوسطٌ

480فلسخافلٌ متوسطٌام السرب/ النوضى/ المفرق عن طريق الزبجديى ام السرب/ المفرق 57

480فلسخافلٌ متوسطٌام السرب/لجصل الٍ روضٌ الروبعً/الزبجديٌ/المفرقام السرب/المفرق58

480فلسخافلٌ متوسطٌالنزهى/مثلث خجانات/المفرقالنزهى/المفرق59

480فلسخافلٌ متوسطٌمنشجٌ الخمجس- الكوم االخمر - المفرق منشجٌ الخمجس- الكوم االخمر - المفرق 60

480فلسخافلٌ متوسطٌالمفرق- خمامى - السخايل المفرق- خمامى - السخايل 61

490فلسخافلٌ متوسطٌالمفرق/الدجنجىالمفرق/الدجنجى62

490فلسخافلٌ متوسطٌالعاقب/المفرقالعاقب/المفرق63

500فلسخافلٌ متوسطٌخدود جابر السرخان/المفرقخدود جابر السرخان/المفرق64

510فلسخافلٌ متوسطٌرسم الخصان/الكوم االخمر/المفرقرسم الخصان/الكوم االخمر/المفرق65

520فلسخافلٌ متوسطٌلتصل الٍ مثلث الخالبات/الخالديٌ / المفرق الخالديٌ/المفرق66

520فلسخافلٌ متوسطٌخوشا/ المفرقخوشا/المفرق67

520فلسخافلٌ متوسطٌبريقا/المفرقبريقا/المفرق68

530فلسخافلٌ متوسطٌالمفرق/عجنالمفرق/عجن 69

530فلسخافلٌ متوسطٌعجن بنً خسن/المفرقعجن بنً خسن/المفرق70

530فلسخافلٌ متوسطٌالمفرق/جرش/الكرم/خمجد/دخل/السعدي/المدورالمفرق/المدور71

530فلسخافلٌ متوسطٌلتصل الٍ مثلث الخالبات/المبروكى/ المفرق المبروكى/ المفرق 72

530فلسخافلٌ متوسطٌالخناصري/المفرقالخناصري/المفرق73

مركز المتصرفجٌ/المركزالصخً/المفرق74
مصنع رب /خً االمجر عبدهللا/السعجديٌ/العاقب/روضٌ االمجرة بسمٌ/المفرق

مركز المتصرفجٌ/المركز الصخً الشامل/البندوره
530فلسخافلٌ متوسطٌ

540فلسخافلٌ متوسطٌالخرش/ المفرقالخرش/ المفرق75

550فلسخافلٌ متوسطٌلتصل الٍ مثلث الخالبات/المشرفٌ/ ضاخجٌ الخسجن /  المفرق المشرفٌ/ المفرق 76

المفرق/ام بطجمى77
الخً الشمالً والخً -ام بطجمى-نادره -الدقمسى -خمامٌ العموش  - (المجمع الػربً)المفرق 

الجنوبً
550فلسخافلٌ متوسطٌ



التعرفة المستخدمةوحدة التعرفةفئة المركبةمسار الخطاسم الخطت

550فلسخافلٌ متوسطٌلجصل الٍ مثلث الخالبات/المشرفى لجصل الٍ الخً الشرقً من البلده/المفرقالمشرفى/المفرق78

550فلسخافلٌ متوسطٌعمره وعمجره/خمجديٌ المساعجد/طريق بػداد/ المفرقعمره وعمجره/ خمجديٌ المساعجد/المفرق 79

550فلسخافلٌ متوسطٌعمره وعمجره/المفرقعمره وعمجره/المفرق80

550فلسخافلٌ متوسطٌ(الطريق الدولً الجديد)جابر/سمجا الػربجٌ/المفرق(الطريق الدولً الجديد)جابر/المفرق81

550فلسخافلٌ متوسطٌجابر/المفرقجابر/المفرق82

610فلسخافلٌ متوسطٌزملٌ االمجر غازي/المفرقزملٌ االمجر غازي/المفرق83

630فلسخافلٌ متوسطٌالناصريى لتصل الٍ مثلث الخالبات/ جسر الضلجل/ الخالديى/ المفرقالناصريى/ المفرق84

650فلسخافلٌ متوسطٌكوم الرف/المفرقكوم الرف/المفرق85

660فلسخافلٌ متوسطٌصبخا/ المفرق صبخا/ المفرق 86

660فلسخافلٌ متوسطٌالمفرق وبالعكس/سبع اصجد/صبخجى/صبخاالمفرق/صبخا87

680فلسخافلٌ متوسطٌالمفرق/صبخا/ ام القطجنصبخا/المفرق88

680فلسخافلٌ متوسطٌخمجدو الكرم/دخل لجصل للمدور/السخري/نادرة/ المفرقالكرم/المفرق89

690فلسخافلٌ متوسطٌصبخجى/صبخا/المفرقصبخجى/المفرق90

700فلسخافلٌ متوسطٌدخل/المدور/المفرقدخل/المفرق91

750فلسخافلٌ متوسطٌسبع اصجر/صبخا وصبخجى/المفرقسبع اصجر/المفرق92

750فلسخافلٌ متوسطٌسبع اصجر/صبخا/المفرقسبع اصجر/المفرق93

750فلسخافلٌ متوسطٌالمفرق/البستانى/نايفى/رخبٌ ركاد/الخمجديٌنايفى/الخمجديٌ/المفرق94

750فلسخافلٌ متوسطٌلواء الباديٌ الشمالجٌ/ قضاء صبخا/كوم الرف/المفرقمركز لواء الباديٌ الشمالجٌ/كوم الرف/المفرق95

750فلسخافلٌ متوسطٌالدفجانى- منشجٌ القبالن - المفرق الدفجانٌ- منشجٌ القبالن - المفرق 96

خشاع سلجتجن/ المفرق 97
/ منشجٌ القبالن / صبخا / مثلث صبخا / الصالخجٌ / مجمع الدوائر / روضٌ بسمٌ / المفرق 

خشاع سلجتجن شريطٌ المرور فقط دون التقاط الركاب/ الدفجانٌ 
850فلسخافلٌ متوسطٌ

850فلسخافلٌ متوسطٌخشاع سلجتجن/ المفرق خشاع سلجتجن/ المفرق 98

900فلسخافلٌ متوسطٌالمكجفتى/المفرقالمكجفتى/المفرق99

900فلسخافلٌ متوسطٌمنشجٌ القبالن/الدفجانى/خشاع سلجتجن/الموقف مرورا بصبخا/ام القطجنالمفرق/ام القطجن100

900فلسخافلٌ متوسطٌالمفرق/صبخا/ام القطجنالمفرق/ام القطجن101

900فلسخافلٌ متوسطٌام القطجن/ الخشاع/ الدفجانى / منشجٌ قبالن / المفرق ام القطجن/ المفرق 102

900فلسخافلٌ متوسطٌروضٌ االمجر خمزه بن الخسجن/المفرقروضٌ االمجر خمزه بن الخسجن/المفرق103

900فلسخافلٌ متوسطٌام القطجن/ المفرقام القطجن/المفرق104

950فلسخافلٌ متوسطٌمنشجٌ القنو/ المفرق منشجٌ القنو/ المفرق 105

950فلسخافلٌ متوسطٌروضٌ االمجر علً بن الخسجن/المفرقروضٌ االمجر علً بن الخسجن/المفرق106

950فلسخافلٌ متوسطٌالمعزولى/المفرقالمعزولى/المفرق107

950فلسخافلٌ متوسطٌالمنجصى/مثلث نايفى/خط بػداد/المفرقالمنجصى/المفرق108

950فلسخافلٌ متوسطٌخمراء السخجم طريق بػداد/المفرقخمراء السخجم/المفرق109



التعرفة المستخدمةوحدة التعرفةفئة المركبةمسار الخطاسم الخطت

1.10دينارخافلٌ متوسطٌالمفرق طريق مثلث البشريٌ/الجبجٌالمفرق/الجبج110ٌ

1.20دينارخافلٌ متوسطٌالمفرق/طريق بػداد/دير الكوفالمفرق/دير الكوف111

1.40دينارخافلٌ متوسطٌمثناة راجل/ جدعا/دير القن/تل رماح/دير كوف/الجبجٌ/المفرق مثناة راجل/المفرق112

1.45دينارخافلٌ متوسطٌالصفاوي/المفرقالصفاوي/المفرق113

3.05دينارخافلٌ متوسطٌالرويشد/المفرقالرويشد/المفرق114
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