
التعرفة المستخدمةفئة التعرفةفئة المركبةمسار الخطاسم الخط

1.05دينارحافلة متوسطةمناجم الشجديٌ/معانمناجم الشجديٌ/معان

1.20دينارحافلة متوسطةالونديٌ/الشجديٌ/ معانالونديٌ/ معان

1.60دينارحافلة متوسطةمعان/المدورةمعان/المدورة

جامعٌ الحسجن- سطخ معان 

اسكان ذات - اشارة المحكمٌ - جسر أذرح العقبٌ - كلجٌ معان - جامعٌ الحسجن 

290فلسحافلة عموميةمركز اصالح عبدهللا بن عمر- النطاقجن 

جامعٌ الحسجن بن طالل- مجمع معان 

دوار -اسكان الواشمججن -سكن الجامعٌ السابق - شارع الملك حسجن - مجمع معان 

370فلسحافلة عموميةجامعٌ الحسجن بن طالل- كلجٌ معان - العقبٌ / جسر أذرح -اشارة المحكمٌ -العقبٌ 

520فلسحافلة عموميةكلجٌ معان- جامعٌ الحسجن - ذراع سلوب - قرى النعجمات جامعٌ الحسجن- قرى النعجمات 

370فلسحافلة عموميةجامعٌ الحسجن بن طالل- معان جامعٌ الحسجن بن طالل- معان 

170فلسحافلة متوسطةالمجمع وبالعكس/ فلسطجن.ش/دوار العقبى/الزراعٌ/ االسكان/ مجمع االمجرة هجاالمجمع/مجمع سمو االمجرة هجا

240فلسحافلة متوسطةطريق أذرح/المدرسٌ الشاملٌ/ االسكان /الشامجٌ طريق أذرح/الشامجٌ 

250فلسحافلة متوسطةدادل بلدة الطجبٌ الجنوبجٌدادل بلدة الطجبٌ الجنوبجٌ

250فلسحافلة متوسطةمجمع االمجرة هجا الرياضً/المحطى/ سرفجس معان مجمع االمجرة هجا الرياضً/ سرفجس معان 

300فلسحافلة متوسطةجامعٌ الحسجن بن طالل/ مجمع معان جامعٌ الحسجن بن طالل/ مجمع معان 

330فلسحافلة متوسطةالطجبى/وادي موسٍالطجبى/وادي موسٍ

330فلسحافلة متوسطةوادي موسٍ/ام صجحون/بجضاوادي موسٍ/ام صجحون/بجضا

360فلسحافلة متوسطةنجل/حوالى/بئر دداد/العبدلجٌ/بئر الدباغاتنجل/بئر الدباغات

430فلسحافلة متوسطةوادي موسٍ/الطجبى/الراجفوادي موسٍ/الراجف

470فلسحافلة متوسطةمعان/بسطىمعان/بسطى

470فلسحافلة متوسطةعن الطريق الصحراوي/معان/المريػٌمعان/المريػٌ

480فلسحافلة متوسطةمعان/ايلمعان/ايل

490فلسحافلة متوسطةمعان-اسمنت الجنوب-الفججج/مرورا بقريٌ مضجبع/طريق المزارع/الجرباءمعان/الجرباء

510فلسحافلة متوسطةمعان/الفرذخمعان/الفرذخ

510فلسحافلة متوسطةوادي موسٍ/الحً/بئر الدباغات/الكلجٌ/نجل/مثلث ابو عجد/المقارعجى/المنصورهوادي موسٍ/ الشوبك

550فلسحافلة متوسطةمعان/ابو دنى/القاعمعان/ابو دنى/القاع

570فلسحافلة متوسطةمعان/الصدقىمعان/الصدقى

570فلسحافلة متوسطةوادي موسٍ/الطجبى/الراجف/دالغىوادي موسٍ/دالغى

570فلسحافلة متوسطةمعان/المريػٌ/قرينمعان/قرين

580فلسحافلة متوسطةمعان/ابو دنى/راشدمعان/ابو دنى

600فلسحافلة متوسطةمعان/وادي موسٍ معان/وادي موسٍ

600فلسحافلة متوسطةمعان- طريق اذرح - نجل - الفجصلجٌ معان- الفجصلجٌ 

660فلسحافلة متوسطةمعان/الطجبىالطجبى/معان

700فلسحافلة متوسطةجامعٌ الحسجن بن طالل- قضاء مريػى جامعٌ الحسجن بن طالل- قضاء مريػى 

750فلسحافلة متوسطةمعان/ الشوبكمعان/ الشوبك



التعرفة المستخدمةفئة التعرفةفئة المركبةمسار الخطاسم الخط

750فلسحافلة متوسطةمعان/طريق اذرح/الزيتونى/الزبجريٌمعان/الزبجريٌ

750فلسحافلة متوسطةمعان/اذرح/الجرباء/الشوبكمعان/الشوبك

750فلسحافلة متوسطةمعان-طريق اذرح-اذرح-المنشجى-المحمديى معان/المحمديى

850فلسحافلة متوسطةالجفر/معانالجفر/ معان

850فلسحافلة متوسطةمعان/مناجم الشجديٌ/الحسا/المحمديى/الفجججمعان/ الفججج

850فلسحافلة متوسطةالقاعدة- الجفر - معان القاعدة- الجفر - معان 

900فلسحافلة متوسطةعن طريق أذرح- معان - الشوبك وقراها معان/الشوبك

950فلسحافلة متوسطةمعان- أذرح - ذراع سلوب - الطجبى - الراجف معان- الراجف 

950فلسحافلة متوسطةمعان/الراجفمعان/الراجف

540فلسحافلة متوسطةمعان- جامعٌ الحسجن بن طالل - وادي موسٍ معان- وادي موسٍ 

950فلسصغيرة عموميةوادي موسٍ/ معان وادي موسٍ/ معان 


