
التعرفة المستخدمةوحدة التعرفةفئة المركبةمسار الخطاسم الخط

1دينارصغيرة عموميةماعجن الحمامات/مجمع السجاراتماعجن/سرفجس مادبا

440فلسصغيرة عموميةماعجن/ مادبا ماعجن/ سرفجس مادبا 

220فلسصغيرة عموميةالمخجم/ مجمع السجارات المخجم/ سرفجس مادبا 

390فلسصغيرة عموميةالفجصلجٌ/ مجمع السجاراتالفجصلجٌ/سرفجس مادبا

260فلسصغيرة عموميةالفجحاء/ مجمع السجارات الفجحاء- حً االزايدة - سرفجس مادبا

390فلسصغيرة عموميةالمخجط/ مجمع السجارات الفجصلجٌ- سرفجس مادبا 

220فلسصغيرة عموميةالمخجم/مادباالمخجم/سرفجس مادبا

390فلسصغيرة عموميةالفجصلجٌ/مادباالفجصلجٌ/مادبا

320فلسصغيرة عموميةالفجحاء/مجمع السجاراتالفجحاء/ مادبا

330فلسصغيرة عموميةماعجن- اسكان المكرمٌ الملكجٌ /مادباماعجن- مادبا 

160فلسصغيرة عموميةساحٌ الجامع/مجمع السجاراتالمخجم/سرفجس مأدبا

390فلسصغيرة عموميةالجسرى فقط/الفجصلجٌ/مادباالجسرى فقط/الفجصلجٌ/مادبا

380فلسحافلة عموميةمسجد معاذ بن جبل- القريٌ القديمٌ - حً السواعده - مثلث الػزالن - مجمع مادبا ملجح/ مادبا 

سرفجس داخل مادبا

شارع /شارع ابو بكر الصديق/شارع القدس/شارع الملك عبدهللا الثانً/المجمع:الذهاب

شارع /دوار البلديٌ/دوار المحافظٌ/شارع عائشٌ ام المؤمنجن/عمر بن الخطاب

دوار /سكن كريم:سكن كريم   االياب/مدرسٌ خولٌ بنت االزور/شارع الرشجد/فلسطجن

.المجمع/دوار البلديٌ/شارع الملك حسجن/شارع فلسطجن/الطجاره

170فلسحافلة متوسطة

170فلسحافلة متوسطةمخجم مأدبا/العجادات الخارججٌ/المجمع/مدينٌ مأدبامخجم مأدبا/مدينٌ مأدبا

170فلسحافلة متوسطةحنجنا/حً المستشفٍ/مدرسٌ الصناعى/المخجم/مأدباحنجنا/المخجم/مأدبا

170فلسحافلة متوسطةحنجنا/مادباحنجنا/مادبا

مجمع الباصات/مادبا
مجمع الباصات /ربع العجلى /مخجم مادبا/حً االزايده الػربً/حً االسكان الػربً/مادبا

فً الذهاب واالياب
170فلسحافلة متوسطة

220فلسحافلة متوسطةالخطابجٌ/النطافى/مادباالخطابجى/مادبا

240فلسحافلة متوسطةحً المستشفٍ/مدرسٌ الصناعى/المخجم/مادباحً المستشفٍ/مادبا

240فلسحافلة متوسطةالتجم/ربع العجلى/المقطاع/مأدباالتجم/مادبا

240فلسحافلة متوسطةقريٌ عفنان/مادباقريٌ عفنان/مادبا

240فلسحافلة متوسطةبرذلى/الوسجى/مادبابرذلى/مادبا

250فلسحافلة متوسطةجرينى/مادباجرينى/مادبا

250فلسحافلة متوسطةالعريش/جرينى /مادباالعريش/مادبا

المأمونجٌ/ مادبا
مدرسٌ /المأمونجٌ وفً العوده المأمونجٌ/المجمع/ذهاب مادبا

المجمع/القدس.ش/المستشفٍ/الصناعٌ
260فلسحافلة متوسطة

260فلسحافلة متوسطةالمأمونجٌ/ طريق الصناعٌ/ (المجمع)مادباالمأمونجٌ/ مادبا

260فلسحافلة متوسطةالمشقر/العريش/جرينى/ مادباالمشقر/ مأدبا



التعرفة المستخدمةوحدة التعرفةفئة المركبةمسار الخطاسم الخط

270فلسحافلة متوسطةغرناطى/مادباغرناطى/مادبا

280فلسحافلة متوسطةالفجصلجٌ/البجضى/نبأ/مادباالفجصلجٌ/مادبا

280فلسحافلة متوسطةالفجصلجٌ/مادباالفجصلجٌ/مادبا

300فلسحافلة متوسطةالحبجس/الواللجٌ/مادباالحبجس/مادبا

300فلسحافلة متوسطةالواللجٌ/مادباالواللجٌ/مادبا

300فلسحافلة متوسطةذيبان/ملجحذيبان/ملجح

300فلسحافلة متوسطةالشقجف/ برزا / ذيبان الشقجف/ذيبان

300فلسحافلة متوسطةالفجحاء- الخالديٌ - مستشفٍ النديم - حً االزايده - مادبا الفجحاء- مادبا 

320فلسحافلة متوسطةالووايى/المشقر/مأدباالووايى/مأدبا

330فلسحافلة متوسطةالحجاض/ لب / مادبا الحجاض/ لب / مادبا 

350فلسحافلة متوسطةالمنشجٌ/ماعجن/مادباالمنشجٌ/مادبا

350فلسحافلة متوسطةلب/ مادبا لب/ مادبا 

350فلسحافلة متوسطةعجون الذيب/الفجحاء/الخالديٌ/سوق الخضار/النديم.م/مادباعجون الذيب/مادبا

380فلسحافلة متوسطةالصفا/دلجلى الحمايده/مادباالصفا/مادبا

410فلسحافلة متوسطةمسجد معاذ بن جبل- القريٌ القديمٌ - حً السواعده - مثلث الػزالن - مجمع مادبا ملجح/ مادبا 

410فلسحافلة متوسطةالػدير/مادباالػدير/مادبا

410فلسحافلة متوسطةالصفا/مادباالصفا/مادبا

410فلسحافلة متوسطةالراشديى/مادباالراشديى/مادبا

430فلسحافلة متوسطة(الطريق الملوكً)العالجى -مرورا بملجح - اشارة الرسل- مادبا عالجٌ- مادبا 

480فلسحافلة متوسطةنزهٌ الوالى/الوالى/ملجح /قرى المريجمات /مادبا الوالٌ/ مادبا 

490فلسحافلة متوسطةالرمجل/نتل/مادباالرمجل/مادبا

510فلسحافلة متوسطةمادبا- مجمع العريض مادبا- مجمع العريض 

520فلسحافلة متوسطةمادبا/ذيبان/الذهجبىمادبا/الذهجبٌ

520فلسحافلة متوسطةحمامات ماعجن/مادباحمامات ماعجن/مادبا

520فلسحافلة متوسطةحمامات ماعجن وبالعكس/المنشجٌ الخضراء/ماعجن /مادباحمامات ماعجن/ مادبا 

570فلسحافلة متوسطةذيبان/ الوالٌ / مادبا ذيبان/ مادبا 

570فلسحافلة متوسطةذيبان/مادبامادبا/ذيبان

570فلسحافلة متوسطةمادبا/ذيبانمادبا/ذيبان

610فلسحافلة متوسطةمادبا/المثلوثىمأدبا/المثلوثى

650فلسحافلة متوسطةمادبا/ام الرصاصمادبا/ام الرصاص

650فلسحافلة متوسطةمادبا/ ذيبان/الشقجقمأدبا/ ذيبان/ الشقجق

700فلسحافلة متوسطةالجاهون/المشجرفى/ذيبان/ مادبا الجاهون/مأدبا

700فلسحافلة متوسطةالمثلوثى/ذيبان/مجمع مادباالمثلوثى/مادبا

230فلسحافلة متوسطة(مكاور وقراها)الطالق-الدير-الزينى-مكاور- مجمع العريض مكاور وقراها- مجمع العريض 
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230فلسحافلة متوسطة(القريات وقراها )النقوبى -القريات-الوسجى-النامجى-المحمديى-الزهراء-مجمع العريض القريات وقراها- مجمع العريض 


