
التعرفة المستخدمةوحدة التعرفةفئة المركبةمسار الخطاسم الخط

1.25دينارحافلة عموميةالزرقاء/االزرقالزرقاء/االزرق

1.05دينارحافلة متوسطةالزرقاء/عجلون/الواسمجٌالزرقاء/عجلون/الواسمجٌ

1.25دينارحافلة متوسطةالزرقاء/االجفايف/االزرقالزرقاء/االجفايف/االزرق

1.40دينارحافلة متوسطةالزرقاء/االزرق الجنوبًالزرقاء/االزرق الجنوبً

1.40دينارحافلة متوسطةالزرقاء/االزرقالزرقاء/االزرق

1.40دينارحافلة متوسطةاالزرق/الزرقاءاالزرق/الزرقاء

1.75دينارحافلة متوسطةالعمري/االزرق/الزرقاءالعمري/الزرقاء

210فلسصغيرة عموميةالجبل االبجض/ الزرقاء الجبل االبجض/  الزرقاء 

310فلسصغيرة عموميةالرشجفٌ/ الزرقاء الرشجفٌ/ الزرقاء 

210فلسصغيرة عموميةخً الخزجن-الزرقاءخً الخزجن/  الزرقاء 

250فلسصغيرة عموميةخً االزكان/ الزرقاءخً االزكان/ الزرقاء 

250فلسصغيرة عموميةالزرقاء الجديدة/خً االمجر مخمد/ الزرقاء الزرقاء الجديدة/خً االمجر مخمد/ الزرقاء 

220فلسصغيرة عموميةخً االمجر مخمد/الزرقاءخً االمجر مخمد/الزرقاء

220فلسصغيرة عموميةخً االمجر مخمد/الزرقاءمزجد االمجر مخمد/خً االمجر مخمد/الزرقاء

250فلسصغيرة عموميةضاخجٌ الثورة العربجٌالكبرى/الزرقاءوادي الخجر/الزرقاء

250فلسصغيرة عموميةخً االزكان/سارع الججش /الزرقاءخً االزكان/الزرقاء

250فلسصغيرة عموميةخً معشوم/دوار خً معشوم/الزرقاءخً معشوم/دوار خً معشوم/ الزرقاء 

230فلسحافلة عموميةياجوز/الجبل السمالً/الرشجفىياجوز/ الجبل السمالً/الرشجفٌ

260فلسحافلة عموميةالرشجفٌ/ الزرقاء الرشجفٌ/ الزرقاء 

معود البولتكنجك/ازكان ياجوز

-الرشجفٌ-دوار الفوزفات-مذجم خطجن-معودالبولجتكنك باتجاه جزر ماركا):الذهاب

ثم يمجنًا باتجاه ازكان ياجوز عن -الدوران باتجاه منطقٌ الجبل السمالً-اسارة االنتاج

االنعطاف -اسارة السمالً مع ياجوز-طريق ياجوز-ازكان ياجوز:)االياب(طريق ياجوز

-دوار الفوزفات-يمجنًا سارع الرشجفٌ-دوار بلديٌ الرشجفٌ-يزارًا الٍ الجبل السمالً

(االنعطاف يزارًا الٍ معودالبولجتكنك-جزر ماركا-مذجم خطجن

260فلسحافلة عمومية

300فلسحافلة عموميةمذجم خطجن/ الرشجفٌ / الزرقاء مذجم خطجن/ الزرقاء 

الجامعٌ الواسمجٌ- رغدان 

الجامعٌ /الجامعٌ االهلجٌ/جزر الكلجٌ العزكريٌ/االتوزتراد/الججش.ش/رغدان: ذهاب 

جزر الكلجٌ /جامعٌ الزرقاء االهلجٌ/الجامعٌ الواسمجٌ:الواسمجٌ   اياب 

رغدان/الججش.ش/عجن غزال/االتوزتراد/العزكريٌ

480فلسحافلة عمومية

110فلسحافلة متوسطةالمجمع الجديد/المجمع الذارجًالمجمع الجديد/المجمع الذارجً

170فلسحافلة متوسطةخً االزكان/ الزرقاءخً االزكان/ الزرقاء 

170فلسحافلة متوسطةالمدينٌ الخرفجٌ/المجمع/المذجمالمدينٌ الخرفجٌ/المذجم

170فلسحافلة متوسطةخً المدارس/التطوير الخضري/خً المشانع/خً االمجر علًخً المدارس/خً االمجر علً

170فلسحافلة متوسطةالعمري/االزرق الجنوبً/االزرق السمالً/الزرقاءالعمري/الزرقاء

170فلسحافلة متوسطةمنازل عائالت الججش/ذو/الزرقاءمنازل عائالت الججش/الزرقاء

200فلسحافلة متوسطةسارع ياجوز/ الجبل السمالً/ الرشجفىسارع ياجوز/الرشجفى

210فلسحافلة متوسطةمجمع تموين الزرقاء/جامعٌ الزرقاء االهلجٌ/ الزرقاءمجمع تموين الزرقاء/الزرقاء
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220فلسحافلة متوسطةخً المشانع/وادي العش/الزرقاءخً المشانع/الزرقاء

220فلسحافلة متوسطةجبل طارق/الزرقاءجبل طارق/الزرقاء

220فلسحافلة متوسطةخً المنطقٌ/خً االزكانخً المنطقٌ/(1)خً االزكان رقم

240فلسحافلة متوسطةطريق ياجوز  دون المرور باالتوزتراد/مزتودعات الخبوب/عوجان الجنوبً/الزرقاءطريق ياجوز/الزرقاء

240فلسحافلة متوسطةالمسجرفى/خً العراتفى/الرشجفىالمسجرفى/الرشجفى

240فلسحافلة متوسطةخً خديقٌ الجندي/الزرقاء/خً المشانعخً خديقٌ الجندي/خً المشانع

250فلسحافلة متوسطةقرى بنً هاسم/الزرقاءقرى بنً هاسم/الزرقاء

250فلسحافلة متوسطةجريبا/ازكان المعلمجن/كلجٌ قرطبٌ/الزواهرة/الزرقاءجريبا/الزرقاء

250فلسحافلة متوسطةالزرقاء/ازكان ياجوز/عوجان الجنوبًالزرقاء/عوجان الجنوبً

250فلسحافلة متوسطةرأس العجن فً الرشجفٌ وبالعكس/الذالديٌ/الجبل السمالً/ الرشجفٌرأس العجن فً الرشجفٌ/الرشجفٌ

250فلسحافلة متوسطةالجبل السمالً/الرشجفٌالجبل السمالً/الرشجفٌ

250فلسحافلة متوسطةازكان الرشجفٌ العمالً/عوجان/الزرقاءازكان الرشجفٌ العمالً/الزرقاء

250فلسحافلة متوسطةياجوز/الجبل السمالً/الرشجفىياجوز/ الجبل السمالً/الرشجفٌ

250فلسحافلة متوسطةازكان الرشجفى/ عوجان/ الزرقاءازكان الرشجفى/الزرقاء

250فلسحافلة متوسطةعوجان الجنوبً طريق ياجوز/الزرقاءعوجان الجنوبً عن طريق ياجوز/الزرقاء

250فلسحافلة متوسطةالزرقاء/ خً االزكان/ ياجوز/ عوجاناالزكان/ياجوز/عوجان/الزرقاء

250فلسحافلة متوسطةخً ذالد بن الولجد/خً العراتفٌ/الرشجفٌخً العراتفٌ/الرشجفٌ

250فلسحافلة متوسطةبجرين/ازكان المعلمجن/الزرقاءبجرين/الزرقاء

250فلسحافلة متوسطةخً الملك طالل/الزرقاءخً الملك طالل/الزرقاء

250فلسحافلة متوسطةمدارس البجرونً/خً الفالح/طريق المقبره/مثلث عوجان/الزرقاءمدرزٌ البجرونً/الزرقاء

250فلسحافلة متوسطةازكان ياجوز/ عوجان  / الزرقاء ازكان ياجوز/ عوجان / الزرقاء 

250فلسحافلة متوسطةجامع شالح الدين/خً الرسجد/ياجوز/الجبل السمالً/الرشجفٌجامع شالح الدين/خً الرسجد/ الرشجفٌ

250فلسحافلة متوسطةمركز اشالح بجرين/خً الفالح /الزواهرة/النزهٌ/الزرقاءمركز اشالح بجرين/الزرقاء

260فلسحافلة متوسطةالمنطقٌ الخرة/ ذو / الزرقاء المنطقٌ الخرة/ الزرقاء 

260فلسحافلة متوسطةمثلث الجبل السمالً/ياجوز/الزرقاءمثلث الجبل السمالً/الزرقاء

260فلسحافلة متوسطةمثلث الجبل السمالً/طريق ياجوز/الزرقاءمثلث الجبل السمالً/الزرقاء

260فلسحافلة متوسطةمؤززٌ التدريب المونً/مركز ازامى بن زيد/طريق ياجوز/كلجٌ التمريض/الزرقاءمؤززٌ التدريب المونً/الزرقاء

260فلسحافلة متوسطةمثلث الرشجفٌ السمالً/ازكان الرشجفٌ/عوجان الػربً/عوجان الجنوبً/الزرقاءمثلث الرشجفٌ السمالً/الزرقاء

260فلسحافلة متوسطةالمنطقٌ الخرة- سارع الججش - ذو - الزرقاء المنطقٌ الخرة/الزرقاء

260فلسحافلة متوسطةخً جعفر الطجار/مثلث الجبل السمالً/الزرقاءخً جعفر الطجار/الزرقاء

260فلسحافلة متوسطةعوجان الػربً/الزرقاءعوجان الػربً/الزرقاء

260فلسحافلة متوسطةازكان المعلمجن/النقب/ازكان االمجر هاسم/الرشجفى/الزرقاءازكان المعلمجن/الزرقاء

260فلسحافلة متوسطةمثلث السمالً/عوجان السمالً/الزرقاءمثلث الجبل السمالً/الزرقاء

260فلسحافلة متوسطةخً االمجر علً/خً العراتفٌ/الرشجفٌ/الزرقاءخً االمجر علً/الزرقاء
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260فلسحافلة متوسطةخً االمجر علً/الزرقاءخً االمجر علً/الزرقاء

260فلسحافلة متوسطةالرشجفٌ/ الزرقاء الرشجفٌ/ الزرقاء 

260فلسحافلة متوسطةمركز االخداث/طريق ياجوز/عوجان الجنوبً/ الزرقاءمركز االخداث/الزرقاء

270فلسحافلة متوسطةالتطوير الخضري/عوجان/الزرقاءالتطويرالخضري/الزرقاء

270فلسحافلة متوسطةالتطوير الخضري/خً الملك طالل/ الزرقاءالتطوير الخضري/الزرقاء

270فلسحافلة متوسطةالكزارات/خً الرسجد/الجبل السمالً/الرشجفٌالكزارات/الرشجفٌ

كلجٌ قرطبى/مذجم خطجن
تقاطع سارع الججش والعوده /سارع السوجد وشفً التل/ مذجم خطجن مرورا بالرشجفٌ 

الٍ كلجٌ قرطبى عن طريق سارع النزهٌ
270فلسحافلة متوسطة

270فلسحافلة متوسطةالتطوير الخضري مرورا عن طريق المقبره/خً الملك طالل/الزرقاءالتطوير الخضري/الزرقاء

290فلسحافلة متوسطة.(مدرزٌ مملكٌ االطفال التربويٌ)ياجوز الػربً /عوجان/الزرقاءياجوز الػربً/الزرقاء

زرفجس داذل االزرق

مركز شخً / مدرزٌ التطوير الخضري لالناث / مركز باشات االزرق السمالً 

مدرزٌ /االسػال العامٌ/مدرزٌ خً االمجر خمزة/المزتسفٍ العزكري/االزرق السامل 

اناث االزرق الجنوبً

290فلسحافلة متوسطة

300فلسحافلة متوسطةمذجم خطجن/ الرشجفٌ / الزرقاء مذجم خطجن/ الزرقاء 

300فلسحافلة متوسطةخً القادزجٌ/ طريق ياجوز /الزرقاءخً القادزجٌ/ الزرقاء 

300فلسحافلة متوسطةخً الرسجد/الزرقاءخً الرسجد/الزرقاء

300فلسحافلة متوسطةالمسجرفٌ الػربجٌ/الزرقاءالمسجرفٌ الػربجٌ/الزرقاء

300فلسحافلة متوسطةمذجم سنلر للوشول الٍ مدرزٌ ثجودور/الرشجفٌ/الزرقاءمنعطف مدرزٌ ثجودور/الزرقاء

300فلسحافلة متوسطةخً ذالد ابن الولجد/المسجرفى/خً العراتفى/ الزرقاءخً ذالد ابن الولجد/الزرقاء

خً القادزجٌ/الزرقاء
لجشل الٍ مثلث الجبل السمالً والدذول الىخً القادزجٌ /القادزجٌ/طريق ياجوز/الزرقاء

سريطٌ ان يكون         الجبل السمالً مرورا فقط
300فلسحافلة متوسطة

300فلسحافلة متوسطة(خً الرسجد)ياجوز /جبل عوجان/ الزرقاءياجوز/الزرقاء

اسارة جزر ماركا/ الزرقاء
لجشل الٍ االسارة الضوئجٌ الواقعٌ علٍ /عن طريق الرشجفٌ /مذجم سنلر/الزرقاء

جزر ماركا
300فلسحافلة متوسطة

300فلسحافلة متوسطةجريبا/الزرقاء طريق ياجوزجريبا/الزرقاء طريق ياجوز

300فلسحافلة متوسطةخً جعفر الطجار/خً الرسجد/ياجوز/الزرقاءخً جعفر الطجار/الزرقاء

300فلسحافلة متوسطةالمسجرفى الػربجٌ/الرشجفى/الزرقاءالمسجرفٌ الػربجٌ/الزرقاء

300فلسحافلة متوسطةياجوز/خً الرسجد/عوجان/الزرقاءياجوز/الزرقاء

300فلسحافلة متوسطةخارة المعمر/االزكان/ياجوز/عوجان/الزرقاءخارة المعمر/الزرقاء

300فلسحافلة متوسطةخً جعفر الطجار/طريق ياجوز/الزرقاءخً جعفر الطجار/الزرقاء

جبل االمجر فجشل- الزرقاء 

السوجد .ش-االمجرة وجدان.ش-الملك عبدهللا الثانً.ش-مجمع االمجر راسد:الذهاب 

جبل االمجر فجشل  -مرورا بمذجم خطجن-مرورا بالرشجفى-الملك خزجن.ش-وشفً التل

-مرورا بمذجم خطجن-جبل االمجر فجشل:                                        االياب 

-شالح الدين االيوبً.ش-السوجد وشفً التل.ش-الملك خزجن.ش-مرورا بالرشجفى

مجمع االمجر راسد-الروضى.ش

300فلسحافلة متوسطة

310فلسحافلة متوسطةالجامعى الواسمجٌ/الزرقاءالجامعى الواسمجٌ/الزرقاء

310فلسحافلة متوسطةازكان االمجر هاسم/الزرقاءازكان االمجر هاسم/الزرقاء
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310فلسحافلة متوسطةالزرقاء/خً العراتفى/المسجرفى/ الرشجفىالزرقاء/خً العراتفى/ الرشجفٌ 

320فلسحافلة متوسطةالكزارات/خً الرسجد/طريق ياجوز/الزرقاءالكزارات/طريق ياجوز/الزرقاء

معود البولتكنجك/ازكان ياجوز

-الرشجفٌ-دوار الفوزفات-مذجم خطجن-معودالبولجتكنك باتجاه جزر ماركا):الذهاب

ثم يمجنًا باتجاه ازكان ياجوز عن -الدوران باتجاه منطقٌ الجبل السمالً-اسارة االنتاج

االنعطاف -اسارة السمالً مع ياجوز-طريق ياجوز-ازكان ياجوز:)االياب(طريق ياجوز

-دوار الفوزفات-يمجنًا سارع الرشجفٌ-دوار بلديٌ الرشجفٌ-يزارًا الٍ الجبل السمالً

(االنعطاف يزارًا الٍ معودالبولجتكنك-جزر ماركا-مذجم خطجن

320فلسحافلة متوسطة

320فلسحافلة متوسطةنوايٌ خً الرسجد/الكزارات/خً الرسجد/طريق ياجوز/الزرقاءالكزارات/طريق ياجوز/الزرقاء

خً ذالد بن  الولجد/الزرقاء
خً ذالد بن /مرورًا بازكان ماركا/ جزر الخزام / مثلث الفوزفات / الرشجفٌ / الزرقاء

الولجد
320فلسحافلة متوسطة

320فلسحافلة متوسطةالطافد/الزرقاءالطافد/الزرقاء

320فلسحافلة متوسطةالكزارات/خً الرسجد/ياجوز/الزرقاءالكزارات/الزرقاء

320فلسحافلة متوسطةالكزارات/خً الرسجد/طريق ياجوز/الزرقاءالكزارات/طريق ياجوز/الزرقاء

320فلسحافلة متوسطةام الشلجد/غريزا/االزكان/الواسمجٌ/الزرقاءام الشلجد/الزرقاء

350فلسحافلة متوسطةام الشلجد/غريزا/المدينٌ العمالجٌ/ االزكان /الواسمجٌ/ المشفاه/الزرقاءام الشلجد/ غريزا/الزرقاء 

410فلسحافلة متوسطةالسذوت/الضلجل /زايد الذيابات /الزرقاء السذوت/الزرقاء

420فلسحافلة متوسطةالزرقاء/طريق ياجوز/ ام العروقالزرقاء/ام العروق

430فلسحافلة متوسطةطواخجن العدوان/الخزجا/القخويانى/الزرقاءطواخجن العدوان/الزرقاء

480فلسحافلة متوسطةمشنع االزمنت االبجض/الضلجل/الزرقاءمشنع االزمنت االبجض/الزرقاء

490فلسحافلة متوسطةالذربٌ الزمراء/الزينى/الزرقاءالذربٌ الزمراء/الزرقاء

500فلسحافلة متوسطةالضلجل/المنطقٌ الخرة/الزرقاءالضلجل/الزرقاء

500فلسحافلة متوسطةالسذوت/الضلجل/الزرقاءالسذوت/الزرقاء

330فلسحافلة متوسطةازكان الواسمجٌ/الواسمجٌ/الزرقاءازكان الواسمجٌ/الزرقاء

330فلسحافلة متوسطةالمدينٌ العمالجٌ/المشفاه/ام الشلجد/غريزا/الواسمجٌ/الزرقاءالمدينٌ العمالجٌ/الزرقاء

ازكان الواسمجٌ/الزرقاء
معامل الطوب /الواسمجٌ/مشنع المجالمجن/مركز مار يوزف/طريق المشفاه/الزرقاء

ازكان الواسمجٌ/الجديدة
330فلسحافلة متوسطة

330فلسحافلة متوسطةاالزكان/الواسمجٌ/الزرقاءاالزكان الواسمجٌ/الزرقاء

330فلسحافلة متوسطةالالزكان/ الواسمجٌ / الزرقاء االزكان/ الزرقاء 

330فلسحافلة متوسطةالواسمجٌ/االزكان/الزرقاءالواسمجٌ/الزرقاء

600فلسحافلة عموميةالجامعٌ الواسمجٌ- مجمع الملك  عبدهللا الجامعٌ الواسمجٌ- مجمع الملك عبدهللا 

250فلسحافلة متوسطةخً الجندي- الكراجات - شالٌ البنفزح - سارع االتوزتراد - المجمع القديم خً الجندي- الزرقاء 

200فلسحافلة متوسطةضاخجٌ الثورة العربجٌالكبرى/الزرقاءوادي الخجر/الزرقاء

200فلسحافلة متوسطةوادي الخجر/ الزرقاء وادي الخجر/ الزرقاء 

200فلسحافلة متوسطةكلجٌ الزرقاء/كلجٌ البتراء/ضاخجٌالثورة العربجٌ الكبرى/الزرقاءكلجٌ البتراء/الزرقاء

200فلسحافلة متوسطةكلجٌ الزرقاء االهلجٌ/ ضاخجٌ الثورة العربجٌ الكبرى / الزرقاء كلجٌ الزرقاء االهلجٌ/ الزرقاء 
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200فلسحافلة متوسطةاالزكان الوظجفً/جبل طارق / الزرقاءاالزكان الوظجفً/الزرقاء

200فلسحافلة متوسطةازكان الججش/جبل طارق/الزرقاءازكان الججش/الزرقاء

200فلسحافلة متوسطةازكان الضباط/االزكان الوظجفً/جبل طارق (االتوزتراد)الزرقاءازكان الضباط(االتوزتراد)الزرقاء 

200فلسحافلة متوسطةازكان الضباط/جبل طارق/الزرقاءازكان الضباط/الزرقاء

200فلسحافلة متوسطةخً جناعى/الزرقاءخً جناعى/الزرقاء

250فلسحافلة متوسطةمرورا بمرخب/ازكان سومر الػربً/سومر السرقً/الزرقاءازكان سومر الػربً/سومر/الزرقاء

الزجل/قشر سبجب/الزرقاء
الٍ الجمجن الدوار ختٍ يشل نوايٌ منطقٌ /الزجل علٍ الجانبجن/قشر سبجب/الزرقاء

سومر
250فلسحافلة متوسطة

250فلسحافلة متوسطةسومر/خديقٌ الملكٌ نور/الزرقاءسومر/الزرقاء

250فلسحافلة متوسطةسومر/سارع النزهٌ/الزرقاءسومر/الزرقاء

200فلسحافلة متوسطةخً القمر/الزرقاءخً القمر/الزرقاء

200فلسحافلة متوسطةخً الخزجن-الزرقاءخً الخزجن/  الزرقاء 

200فلسحافلة متوسطةخً ساكر/خً الخزجن/الزرقاءخً ساكر/الزرقاء

200فلسحافلة متوسطةجامع القعقاع/خً الفالح/خً النزهٌ/الزرقاءجامع القعقاع/الزرقاء

200فلسحافلة متوسطةالزرقاء/خً الزواهرة/النزهٌالزرقاء/النزهٌ

200فلسحافلة متوسطةالزواهرة السمالً لجشل الٍ الزرقاء/النزهٌالزرقاء/النزهٌ

200فلسحافلة متوسطةالزواهرة/خً النزهٌ/الزرقاءخً الزواهرة/خً النزهٌ/الزرقاء

220فلسحافلة متوسطةزجن بجرين/خً النزهٌ/الزرقاءزجن بجرين/الزرقاء

250فلسحافلة متوسطةمركز اشالح بجرين/خً الجبر/الزواهرة/النزهٌ/الزرقاءمركز اشالح بجرين/الزرقاء

220فلسحافلة متوسطةزجن بجرين/كلجٌ قرطبى/خً الفالح/الزواهرة/خً النزهٌ/الزرقاءزجن بجرين/الزرقاء

250فلسحافلة متوسطةبجرين/ازكان المعلمجن/الزواهرة/الزرقاءبجرين/الزرقاء

كلجٌ قرطبٌ/مجمع الزفريات الذارججٌ بالزرقاء
كلجٌ قرطبى مرورا بخً /مجمع الزفريات الذارججٌ بالزرقاء وتزلك سارع الزعادة

سبجب
150فلسحافلة متوسطة

450فلسحافلة متوسطةشروت/ دوار الزذنى/ الزرقاءشروت/ الزرقاء 

500فلسحافلة متوسطةالكمسى/مقام عجزٍ /ام رمانى/بجرين/الزرقاءالكمسى/الزرقاء

500فلسحافلة متوسطةالعالوك/المزرات/زخارة/طواخجن العدوان/مثلث دوقرة/ارخجل/دوار الزذنٌ/الزرقاءالعالوك- الزرقاء 

500فلسحافلة متوسطةالعالوك/بجرين/الزرقاءالعالوك/الزرقاء

200فلسحافلة متوسطةخً االمجر عبدهللا/الزرقاءخً االمجر عبدهللا/الزرقاء

200فلسحافلة متوسطةخً االمجر عبدهللا/ الػويريٌ / الزرقاء خً االمجر عبدهللا/ الزرقاء 

200فلسحافلة متوسطةالكزارات/ خً معشوم / الزرقاء خً معشوم/ الزرقاء 

200فلسحافلة متوسطةخً معشوم/دوار خً معشوم/الزرقاءخً معشوم/دوار خً معشوم/ الزرقاء 

200فلسحافلة متوسطةالكزارات/خً معشوم/الزرقاءالكزارات/خً معشوم/الزرقاء

200فلسحافلة متوسطةخً معشوم/الزرقاءخً معشوم/الزرقاء

200فلسحافلة متوسطةخً معشوم/الزرقاءخً معشوم/الزرقاء

250فلسحافلة متوسطةازكان المعلمجن/الزواهرة/الزرقاءازكان المعلمجن/الزواهرة/الزرقاء

250فلسحافلة متوسطةازكان المعلمجن/ الزرقاءازكان المعلمجن/ الزرقاء
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250فلسحافلة متوسطةعجن الماء/نشار/ضاخجٌ ازكان المعلمجن/الزرقاءعجن الماء/الزرقاء

250فلسحافلة متوسطةازكان المعلمجن/الزواهره/النزهى/الزرقاءازكان المعلمجن/الزرقاء

250فلسحافلة متوسطةطريق بجرين/ازكان المعلمجن /الزرقاءطريق بجرين/الزرقاء

250فلسحافلة متوسطةداذل المعزكرات/الزرقاءداذل المعزكرات/الزرقاء

250فلسحافلة متوسطةداذل المعزكرات/الوخدات العزكريٌ/باب معزكر الزرقاءداذل المعزكرات/باب معزكر الزرقاء

250فلسحافلة متوسطةالكلجٌ العزكريٌ/وادي الخجر/االتوزتراد/الزرقاءالكلجٌ العزكريٌ/الزرقاء

300فلسحافلة متوسطةذو/ الزرقاء ذو/ الزرقاء 

650فلسحافلة متوسطةمعزكرات السويعر/مثلث االزرق/الزرقاءمعزكرات السويعر/الزرقاء

650فلسحافلة متوسطةمعزكرات السويعر/زايد الذياب/الزرقاءمعزكرات سويعر/الزرقاء

450فلسحافلة متوسطةمجمع االمجر عبدهللا/ الخً الػربً / الضلجل / الزرقاء الضلجل/ الزرقاء 

450فلسحافلة متوسطةالزرقاء/الضلجلالزرقاء/الضلجل

450فلسحافلة متوسطةالزرقاء/المزارع/الخالبات السرقً/الخالبات الػربً/الضلجلالزرقاء/الضلجل

450فلسحافلة متوسطةالخالبات الػربً/الضلجل/الزرقاءالخالبات الػربً/الزرقاء

550فلسحافلة متوسطةالزرقاء/الخالبات السرقًالزرقاء/الخالبات السرقً

500فلسحافلة متوسطةالزرقاء/الخالبات الػربًالزرقاء/الخالبات الػربً

650فلسحافلة متوسطةالمزارع/الضلجل/قشر الخالبات السرقً و الػربً/الزرقاءالمزارع/الزرقاء

300فلسحافلة متوسطةالزذنى/القخويانى/خً الشالخجى/الزرقاءالزخنى/الزرقاء

300فلسحافلة متوسطةالزرقاء/الزذنٌالزرقاء/الزذنٌ

300فلسحافلة متوسطةطريق الزذنى/ العالوك/ شروت/ الزرقاءطريق الزذنى/ الزرقاء 

300فلسحافلة متوسطةالمذجم/الزذنى/الزرقاءالمذجم/الزرقاء

300فلسحافلة متوسطةالزذنى/جمعجٌ ضاخجٌ الزذنى الجديدة/الزرقاءالزذنى/الزرقاء

300فلسحافلة متوسطةمذجم الزذنى/الزرقاءمذجم الزذنى/الزرقاء

300فلسحافلة متوسطةعجن النمرة/الزذنٌ/الزرقاء(المذجم  )الزذنٌ /الزرقاء

100فلسحافلة متوسطةالمجمع الجديد/المجمع الذارجً/الزرقاءالمجمع الجديد/المجمع الذارجً /الزرقاء 

100فلسحافلة متوسطةالمجمع الجديد/المجمع القديمالمجمع الجديد/المجمع القديم 

100فلسحافلة متوسطةمجمع االمجر راسد/مجمع الملك عبدهللامجمع االمجر راسد/مجمع الملك عبدهللا

250فلسحافلة متوسطةخً البتراوي/سارع الججش/الزرقاءخً البتراوي/الزرقاء

250فلسحافلة متوسطةجبل مػجر/ازكان البتراوي/الججش.ش /الزرقاءجبل مػجر/الزرقاء

200فلسحافلة متوسطةسارع الججش/المجمع القديم/الزرقاء الجديدةسارع الججش/الزرقاء

200فلسحافلة متوسطةالزرقاء الجديدة/سارع الججش/الزرقاءالزرقاء الجديدة/الزرقاء

200فلسحافلة متوسطةالعجادات/خً االمجر مخمد /الزرقاء الجديدةالعجادات/خً االمجر مخمد /الزرقاءالجديدة

200فلسحافلة متوسطةالزرقاء الجديدة/العجادات/خً االمجر مخمد /الزرقاءالزرقاء الجديدة/الزرقاء

200فلسحافلة متوسطة(الزرقاء الجديدة)خً االمجر مخمد/الزرقاء(الزرقاء الجديدة)خً االمجر مخمد /الزرقاء

200فلسحافلة متوسطة وبالعكس16سارع / الزرقاء الجديدة / خً االمجر مخمد / الزرقاء الزرقاء الجديدة/ خً االمجر مخمد / الزرقاء 

الزرقاء الجديدة/الزرقاء
سماال ختٍ تقاطع سارع الملك غازي مع الفاروق /سارع ساكر/سارع سامل/الزرقاء

الزرقاء الجديدة /36سارع /ويزجر سرقا من سارع الججش الٍ دوار المشفاه
200فلسحافلة متوسطة
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200فلسحافلة متوسطةالزرقاء الجديدة/خً االمجر مخمد/ الزرقاء الزرقاء الجديدة/خً االمجر مخمد/ الزرقاء 

200فلسحافلة متوسطةالزرقاء الجديدة- الزرقاء الزرقاء الجديدة- الزرقاء 

200فلسحافلة متوسطةالزرقاء الجديدة/خً االمجر مخمد/الزرقاءالزرقاء الجديدة/الزرقاء

200فلسحافلة متوسطةالزرقاء الجديدة/الخاووز/المزلر/خً االمجر مخمد/الزرقاءالزرقاء الجديدة/الزرقاء

200فلسحافلة متوسطةخً االمجر مخمد/الزرقاءخً االمجر مخمد/الزرقاء

200فلسحافلة متوسطةالزرقاء الجديدة/خً االمجر مخمد/ مجمع الملك عبدهللاالزرقاء الجديدة/مجمع الملك عبدهللا

200فلسحافلة متوسطةالزرقاء الجديدة/المزلر/خً االمجر مخمد/الزرقاءالزرقاء الجديدة/الزرقاء

200فلسحافلة متوسطة16. ش/الزرقاء الجديدة/المزتسفٍ الخكومً/خً االمجر مخمد/الزرقاء16.ش/الزرقاء

500فلسحافلة متوسطةالقنجى/طواخجن العدوان/الخمٌ/عجن النمرة/الخزجنٌ/القخويانى / الزرقاءالقنجى/الزرقاء

300فلسحافلة متوسطةالقخوانجٌ/الزذنى /الزرقاءالقخويانى/الزرقاء

200فلسحافلة متوسطةترذجص الزرقاء/خً رمزي/المدرزٌ التجاريٌ/المزتسفٍ الخكومً/ الزرقاءترذجص الزرقاء/الزرقاء

200فلسحافلة متوسطةخً رمزي/دائرة الترذجص/الخاووز/الزرقاءخً رمزي/الزرقاء

200فلسحافلة متوسطةخً رمزي/ الزرقاء خً رمزي/ الزرقاء 

200فلسحافلة متوسطةخً رمزي/المدرزٌ التجاريٌ/المزتسفٍ الخكومً/الزرقاءخً رمزي/الزرقاء

200فلسحافلة متوسطةمزتسفٍ بن زجنا/االزكان/الزرقاءمزتسفٍ بن زجنا/الزرقاء

200فلسحافلة متوسطةالزرقاء/خً المنطقى/خً االزكانخً االزكان/الزرقاء

الخرفججن/الزرقاء
الخرفججن / الزرقاء الجديدة/خً االزكان/ مزتسفٍ ابن زجنا/خً المنطقى/الزرقاء

وبالعكس
200فلسحافلة متوسطة

200فلسحافلة متوسطةخً االزكان/سارع الججش /الزرقاءخً االزكان/الزرقاء

200فلسحافلة متوسطةالججش باتجاه المشفاة. امتداد ش/خً االزكان/الزرقاءطريق المشفاة/الزرقاء

250فلسحافلة متوسطةالمشفاه/الزرقاءالمشفاه/الزرقاء

250فلسحافلة متوسطةالمشفاة(4)خوض / المنطقٌ الخرفجٌ / الزرقاء طريق المشفاة/ الزرقاء 

250فلسحافلة متوسطةمعامل الطوب/المشفاه/الزرقاءمعامل الطوب/الزرقاء

250فلسحافلة متوسطةخً المشفاه- سارع الججش - الزرقاء خً المشفاه- الزرقاء 

200فلسحافلة متوسطةجبل االمجرة رخمى/ الزرقاء جبل االمجرة رخمى/ الزرقاء

200فلسحافلة متوسطةكلجٌ قرطبٌ/جبل االمجرة رخمٌ/الزرقاءكلجٌ قرطبٌ/الزرقاء

ضاخجٌ مكٌ المكرمٌ/الزرقاء
جبل االمجر خمزه لجشل الٍ ضاخجٌ مكٌ /خً الذاليلى/الطلعى/الجبل االبجض/الزرقاء

المكرمٌ
200فلسحافلة متوسطة

200فلسحافلة متوسطةالزواهرة/الجبل االبجض/الزرقاءخً الزواهرة/الزرقاء

200فلسحافلة متوسطةخً الزواهرة/الجبل االبجض/الزرقاءخً الزواهرة/الزرقاء

200فلسحافلة متوسطةخً الباكزتان/خً الزواهرة/الجبل االبجض/الزرقاءخً الباكزتان/الزرقاء

200فلسحافلة متوسطةالجبل االبجض/ الزرقاء الجبل االبجض/  الزرقاء 

250فلسحافلة متوسطةخً الفالح/جبل االمجر خزن/الزرقاءخً الفالح/الزرقاء

250فلسحافلة متوسطةخً الفالح/جبل االمجر خزن/الزرقاءجبل االمجر خزن/الزرقاء

250فلسحافلة متوسطةجبل االمجر خزن/ الزرقاءجبل االمجر خزن/ الزرقاء

250فلسحافلة متوسطةالخاووز/جبل االمجر خزن/الزرقاءالخاووز/جبل االمجر خزن/الزرقاء
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250فلسحافلة متوسطةالخاووز/الزرقاءالخاووز/الزرقاء

350فلسحافلة متوسطةام الشلجد وبالعكس/ غريزا / االزكان / الواسمجٌ / الزرقاء ام الشلجد/الزرقاء

350فلسحافلة متوسطةمرورا بام الشلجد/غريزا/االزكان/الواسمجٌ/المشفاه/الزرقاءام الشلجد/الزرقاء

350فلسحافلة متوسطةالزرقاء/الواسمجٌ/ام الشلجد/غريزاالزرقاء/غريزا
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