
التعرفة المستخدمةوحدة التعرفةفئة المركبةمسار الخطاسم الخط

1دينارحفالة متوسطةالبحر المجت/ خرمى/دير عال البحر المجت/دير عال

1دينارحفالة متوسطةالبحر المجت/ دير عال البحر المجت/ دير عال 

4دينارحافلة عموميةجسر الملك حسجن بجن نقطتً العبورجسر الملك حسجن بجن نقطتً العبور

320فلسصغيرة عموميةالكرامٌ/ الشونٌ الجنوبجٌ الكرامٌ/ الشونٌ الجنوبجٌ  

240فلسصغيرة عموميةالكراجات/اسكان ابو الردى/الصافح/العجزريٌالكراجات/العجزريٌ

320فلسصغيرة عموميةصويلح فقط/الرمجمجن/البقعىصويلح/الرمجمجن/سرفجس البقعى

170فلسحافلة عموميةالفحجص/ماحص الفحجص/ماحص

230فلسحافلة عموميةجامعٌ البلقاء التطبجقجٌ/الكراجاتجامعٌ البلقاء التطبجقجٌ/الكراجات

230فلسحافلة عموميةجامعٌ البلقاء- الكراجات جامعٌ البلقاء- الكراجات 

170فلسحفالة متوسطةاسكان ابو الردى/اسكان المػاريب/العجزريٌ/الكراجاتاسكان ابو الردى/الكراجات

مدرسٌ جمال الدين/الكراجات

مدرسٌ جمال الدين                                            /وادي الحلبً/الخندق/الكراجات

دوار /الخندق/وادي الحلبً/مدرسٌ جمال الدين:                               االياب 

170فلسحفالة متوسطةالكراجات/االسكان

المدرسٌ الشاملٌ لالناث/الكراجات

مثلث مدرسٌ السلط /مثلث وادي الريح/المؤسسٌ المدنجٌ/الكراجات

مدرسٌ الشاملى /مثلث ابو الشريعى الذهبً/كلجٌ السلط/مثلث مدرسٌ يافا/المنشجى/الثانويٌ

170فلسحفالة متوسطةلالناث

170فلسحفالة متوسطةبركٌ العامريى/المدرسى الشاملى/حً الحمامره/نقب الدبور/الموقفبركٌ العامريى/الموقف

170فلسحفالة متوسطةالكراجات/اسكان ابو الردى/الصافح/العجزريٌالكراجات/العجزريٌ

170فلسحفالة متوسطةابو القبقب/وادي الدالل/الصافح/العجزريٌ/الكراجاتابو القبقب/االكراد.ش/العجزريٌ/الكراجات

170فلسحفالة متوسطةالبحجره/الساللم/الكراجاتالبحجره/الساللم/الكراجات

الخارجى/ابو القجقب/ الكراجات

اتجاه راس وادي /مثلث العجزريٌ/ الجدعى العلجا/مثلث النسور/وادي االكراد/الكراجات

170فلسحفالة متوسطةالخارجى/ ابو القجقب/المركز الصحً/ مثلث البقجع/ المدرسى الشاملى/ الريح

170فلسحفالة متوسطةمقام النبً يوشع/المدينى الرياضجى/االسكان/الكراجاتمقام النبً يوشع/المدينٌ الرياضجٌ/االسكان/الكراجات

170فلسحفالة متوسطةالمدرسٌ الشاملٌ/البقجع/مثلث العنبوسً/الصافح/العجزريٌ/الساحٌ/الكراجاتالمدرسٌ الشاملٌ/الكراجات

مركز الدفاع المدنً الجديد/الكراجات

مثلث /الساللم/مثلث مصنع االدويٌ/الساحٌ.ش/المركز الثقافً/الجرموك.ش/الكراجات

170فلسحفالة متوسطةمركز الدفاع المدنً الجديد والعوده/البحجرة.ش/المدرسٌالشاملٌ

170فلسحفالة متوسطةمدرسٌ سلجمان النابلسً/حً الخلجفات/الصافح/العجزريى/وادي االكراد/الكراجاتمدرسٌ سلجمان النابلسً/الكراجات

170فلسحفالة متوسطةالمجامجن/جامعٌ البلقاء التطبجقجٌ/المنشجٌ/الكراجاتالمجامجن/ الكراجات

170فلسحفالة متوسطةوادي الناقٌ/راس وادي الشجرة/الكراجاتوادي الناقٌ/الكراجات

170فلسحفالة متوسطةابو القجقب/النبً يوشع/دوار زي/المجدان/الكراجاتابو القجقب/الكراجات

170فلسحفالة متوسطةحً الصوارفٌ/حً الوزايمٌ/الساللم/المستشفٍ/الكراجاتحً الصوارفى/الكراجات

170فلسحفالة متوسطةحً النبً يوشع/الجمعجٌ/المدرسٌ المونجٌ/الكراجاتحً النبً يوشع/الكراجات

170فلسحفالة متوسطةالبحجره/الساللم/الكراجاتالبحجره/الساللم/الكراجات

170فلسحفالة متوسطةبركٌ العامريٌ/ مثلث وادي الشجرة / نقب الدبور بركٌ العامريٌ/  نقب الدبور 



التعرفة المستخدمةوحدة التعرفةفئة المركبةمسار الخطاسم الخط

180فلسحفالة متوسطةنقطٌ مراقبٌ سالح الجو/المدينٌالرياضجٌ/االسكان/الخندق/الكراجاتنقطٌ سالح الجو/الكراجات

180فلسحفالة متوسطةاسكان الموندسجن/الساللم/العجادات/الكراجاتاسكان الموندسجن/الكراجات

180فلسحفالة متوسطةالساللم/الكراجاتالساللم/الكراجات

180فلسحفالة متوسطةحً الحاليقى السفلً/الكراجاتحً الحاليقى السفلً/الكراجات

180فلسحفالة متوسطةالمصانع/البحجره/الساللم/المستشفٍ/الكراجاتالمصانع/الساللم/الكراجات

حً الصوارفى/ الكراجات 

/ مثلث مصنع االدويٌ/ شارع السجاحٌ/ المركز الثقافً/ شارع الجرموك/ الكراجات

180فلسحفالة متوسطةحً الصوارفى/ مثلث االستخبارات/ حً الوزايمى/ مثلث سكن المحافظى/ الساللم

180فلسحفالة متوسطةحً مسجد الحجاري/حً دخلٌ عصفور/جسر المستشفٍ/الكراجاتحً مسجد الحجاري/الكراجات

180فلسحفالة متوسطةاسكان ابو الردى/ابو الققب/الصافح/العجزريٌ/الكراجاتابو الققب/العجزريٌ/الكراجات

180فلسحفالة متوسطةمدرسٌ سلجمان النابلسً/حً الخلجفات/الصافح/الكراجاتمدرسٌ سلجمان النابلسً/الكراجات

180فلسحفالة متوسطةاسكان المػاريب/البقجع/العجزريٌ/الصافح/الكراجاتاسكان المػاريب/الكراجات

180فلسحفالة متوسطةالشاملٌ/البقجع/الصافح/العجزريٌ/الكراجاتالشاملٌ/الكراجات

180فلسحفالة متوسطةاسكان ابو الردي/ظورة عنجق/ام زيتونٌ/اسكان المػاريب/العجزريٌ/الكراجاتاسكان ابو الردي/الكراجات

جامعٌ البلقاء/الكراجات

نادي /المدرسى الشاملى/البقجع/الصافح/العجزريى/وادي االكراد/الكراجات

180فلسحفالة متوسطةجامعٌ البلقاء/المعلمجن

180فلسحفالة متوسطةابو القجقب/الصافح/العجزريٌ/الكراجاتأبو القجقب/الكراجات

المدرسٌ الشاملٌ/الكراجات

مركز /بطنا/ابوالصلجح/االقسام/جامعٌ البلقاء التطبجقجٌ /البقجع/العجزريٌ/الكراجات

180فلسحفالة متوسطةالمدرسٌ الشاملٌ/صحً البقجع

180فلسحفالة متوسطةالمركز الشامل طريق الصافح/العجزريٌ/الجدعى العلجا/الكراجاتالمركز الشامل/الكراجات

210فلسحفالة متوسطةبطنا/جامعٌ البلقاء التطبجقجٌ /الشاملى/البقجع/العجزريى/الكراجاتبطنا/الكراجات

210فلسحفالة متوسطةوادي الشجرة والعودة/اسكان الموندسجن/الساللم/الكراجاتوادي الشجرة/الكراجات

210فلسحفالة متوسطةوادي الشجرة/البقعان/ضاحجٌ الزهور/نقب الدبور/الكراجاتوادي الشجرة/ الكراجات 

210فلسحفالة متوسطةوادي الشجر/اسكان الموندسجن/الساللم/العجادات/الكراجاتوادي الشجر/الكراجات

اسكان الرويحى/الصوالحٌ

اسكان /حً ابو الزيػان الشمالً/اسكان الدباب/مدارس دير عال الثانويٌ/الصوالحٌ

210فلسحفالة متوسطةالرويحى

220فلسحفالة متوسطةعجن الباشا/ البقعىعجن الباشا/البقعى

220فلسحفالة متوسطةالفحجص/ماحص الفحجص/ماحص

سرفجس داخل مخجم البقعى

منطقٌ /منطقٌ نابلس/منطقٌ الكرامى/المدارس الثانويٌ عن طريق  الكراجات/البقعى

240فلسحفالة متوسطةالمدارس/القدس

240فلسحفالة متوسطةالمقبرة/دوار الحصان/دوار شاكر/منتزه الحمر/الزهور.ش/كازيٌ الفحجص/البلدسرفجس داخل مدينٌ الفحجص

240فلسحفالة متوسطةصافوط/المدارس/داخل حدود بلديٌ عجن الباشا/عجن الباشا/البقعىصافوط/البقعى

240فلسحفالة متوسطةالصوالحى/معدي/مشاغل فنوشالصوالحى/مشاغل فنوش

240فلسحفالة متوسطةصافوط/عجن الباشا/البقعىصافوط/البقعى

ام زيتونى/الكراجات

ظورة /اسكان ابو الردى/مثلث االعوج/مثلث العنبوسً/الصافح/العجزريٌ/وادي االكراد

240فلسحفالة متوسطةام زيتونى وبالعكس/عنجق



التعرفة المستخدمةوحدة التعرفةفئة المركبةمسار الخطاسم الخط

240فلسحفالة متوسطةالجامعٌ االهلجٌ/ وادي الشجرة/ الكراجاتالجامعٌ االهلجٌ/ الكراجات

240فلسحفالة متوسطةالكلجى/ المؤسسى المدنجى/الكراجاتالكلجى/الكراجات

جامعٌ البلقاء التطبجقجٌ/ الكراجات 

/ مدرسٌ حسنً فريز/ مدرسٌ يافا/ مدرسٌ السلط الثانويٌ/ المؤسسٌ المدنجٌ/ الكراجات

240فلسحفالة متوسطةجامعٌ البلقاء التطبجقجٌ

240فلسحفالة متوسطةالصوالحى/ضرارالصوالحى/ضرار

240فلسحفالة متوسطةداخل مدينٌ الفحجصسرفجس داخل مدينٌ الفحجص

240فلسحفالة متوسطةجامعٌ البلقاء التطبجقجٌ/الكراجاتجامعٌ البلقاء التطبجقجٌ/الكراجات

240فلسحفالة متوسطةجامعٌ البلقاء- الكراجات جامعٌ البلقاء- الكراجات 

240فلسحفالة متوسطةجامعٌ البلقاء- المؤسسٌ المدنجٌ - الكراجات جامعٌ البلقاء- الكراجات 

250فلسحفالة متوسطةالجوفى/ الروضى / الرامى / الكفرين /  الشونٌ الجنوبجٌ الجوفى/ الشونٌ الجنوبجٌ 

250فلسحفالة متوسطةالصوالحى/ الدباب / الرويحى الصوالحى/ الدباب /  الرويحى 

250فلسحفالة متوسطةخزمى/ دير عال خزمى/ديرعال

250فلسحفالة متوسطةمشاغل فنوش/مثلث العارضى/معدي/الصوالحى/ دير عالمشاغل فنوش/دير عال

250فلسحفالة متوسطةالبقعى/التطوير الحضري/عجن الباشا البقعى/التطوير الحضري/عجن الباشا

250فلسحفالة متوسطةالجزيديٌ/السلطالجزيديٌ/السلط

250فلسحفالة متوسطةام جوزه/السلطام جوزه/السلط

250فلسحفالة متوسطةفنوش/مثلث العارضى/معدي/الصوالحى/دير عالفنوش/دير عال

250فلسحفالة متوسطةاسكان عجن الباشا/عجن الباشا/المضمار/البقعىاسكان عجن الباشا/البقعى

250فلسحفالة متوسطةام جوزه/ام جوزه الوصول الٍ حً ابو القرام /السلطام جوزه/السلط

250فلسحفالة متوسطةالعارضى/ التسويق الزراعً/ معدي/ ابو الزيقات/ دير عال/ الرويحا/ الربجع/ الدياتالربجع المالحى/ دير عال 

250فلسحفالة متوسطةالربجع/الديات/مثلث العارضى/ابو الزيػان/الرويحى/دير عالالربجع/دير عال

250فلسحفالة متوسطةتل المنطح/المالحى/دير عالتل المنطح/دير عال

المدارس/البقعى

منطقٌ /منطقٌ نابلس/منطقٌ الكرامى/المدارس الثانويٌ عن طريق الكراجات/البقعى

250فلسحفالة متوسطةالمدارس/القدس

250فلسحفالة متوسطةالصوالحى/ابو الزيػان/وادي الحواراتالصوالحى/ابو الزيػان/وادي الحوارات

الطوال الشمالً/ دير عال 

الطوال / الطوال الجنوبً /مثلث العارضى/معدي/ ابو الزيػان/الروايحى/ دير عال

250فلسحفالة متوسطةالشمالً

250فلسحفالة متوسطةالطوال الجنوبً/الطوال الشمالً/ديرعالالطوال الجنوبً/دير عال

250فلسحفالة متوسطةام جوزه/وادي الحمامره/ مثلث ام جوزه /طباعٌ العواملى / السلط ام جوزه/السلط

250فلسحفالة متوسطةسرفجس داخل بلدة ماحصسرفجس داخل بلدة ماحص

250فلسحفالة متوسطة(سرفجس داخل الصبجحً)الصبجحً /جنان الراشد/ابو الشتول/الظوره/خفشىالصبجحً/خفشى

260فلسحفالة متوسطةالبقعى/المدارس الثانويٌ/ابو نصجر/موبص/ام زعرورهالبقعى/ام زعروره

260فلسحفالة متوسطةالسلجحً/البقعىالسلجحً/البقعى

260فلسحفالة متوسطةالصوالحى/دير عال/اسكان البالونىالصوالحى/اسكان البالونى

290فلسحفالة متوسطةالجوفى/ الروضى / الرامى / الكفرين / الشونٌ الجنوبجٌ الكفرين/ الشونٌ الجنوبجٌ 

300فلسحفالة متوسطةالكرامٌ/ الشونٌ الجنوبجٌ الكرامٌ/ الشونٌ الجنوبجٌ  



التعرفة المستخدمةوحدة التعرفةفئة المركبةمسار الخطاسم الخط

300فلسحفالة متوسطةالبقعى/ام الدنانجر/الرمجمجنالبقعى/الرمجمجن

300فلسحفالة متوسطةالرمجمجن/الوسجى/المضري/الحديب/الزعتري/السلطالرمجمجن/السلط

300فلسحفالة متوسطةالروضى/الرامى/الكفرين/الجوفى/الشونٌ الجنوبجٌالروضى/الشونٌ الجنوبجٌ

300فلسحفالة متوسطةالسلط/ وادي شعجب / يرقا يرقا/ السلط 

300فلسحفالة متوسطةالكمالجٌ/ عجن الباشا / البقعى الكمالجٌ/ البقعى 

300فلسحفالة متوسطةجامعٌ عمان االهلجٌ- صويلح - البقعى - أبو نصجر - موبص جامعٌ عمان االهلجٌ/ موبص 

300فلسحفالة متوسطةالكرامى/السكنى/الجندي المجوول/ الشونى الجنوبجٌالكرامى/الشونى الجنوبجى

300فلسحفالة متوسطةجريش/سجحان/بجوضى/الطريق الشرقً/الصبجحًجريش/الصبجحً

300فلسحفالة متوسطةالكمالجٌ/صافوط/ عجن الباشا/البقعىالكمالجٌ/ البقعى 

310فلسحفالة متوسطةجمال/ عجرا/السلط جمال/ السلط 

310فلسحفالة متوسطةكفر هودا شريطٌ ان يعود بنفس االتجاه/طباعٌ العواملى/السلطكفر هودا/السلط

310فلسحفالة متوسطةام القرام/ضاحجٌ الزهور/ام العمد/زي/السلطأم القرام/السلط

320فلسحفالة متوسطةيرقا/ السلط  يرقا/ السلط 

320فلسحفالة متوسطةسلحوب/البقعى/ عجن الباشاسلحوب/عجن الباشا

320فلسحفالة متوسطةعجن الباشا شريطٌ الوصول الٍ الحً الشرقً فً سلحوب/البقعى/سلحوبسلحوب الحً الشرقً/ عجن الباشا

320فلسحفالة متوسطةحً اصراره عن الطريق الػربً/حً احدبى/حً المقبلً/يرقا/السلطحً اصراره/السلط

320فلسحفالة متوسطةعالن/ الشبكٌ/ حً المزارع/ ام العمد/ زي/ السلطعالن/ السلط 

320فلسحفالة متوسطةعالن/كلجٌ االمجره رحمى/السلطعالن/السلط

320فلسحفالة متوسطةالبقعى/سلحوب/تويم/ابو ثواب/الرمانالبقعى/الرمان

330فلسحفالة متوسطةمجدال/ يرقا / السلط مجدال/ يرقا / السلط 

330فلسحفالة متوسطةالديرة/ عالن / زي / السلط عالن/ زي / السلط 

330فلسحفالة متوسطةعالن/زي/السلطعالن/زي/ السلط

330فلسحفالة متوسطةالديرة وبالعكس/عالن/ام العمد/زي/السلطالديرة/السلط

330فلسحفالة متوسطةالبقعى/صويلح/ماحصالبقعٌ/ماحص

330فلسحفالة متوسطةالسلط/صويلح/البقعٌالسلط/البقعٌ

360فلسحفالة متوسطةظورة الرمل/ دامجا / مثلث المصري / مثلث العارضٌ / الصوالحٌ / دير عال ظورة الرمل/ دير عال 

360فلسحفالة متوسطةسد الملك طالل/الرمان/طريق جرش/ البقعىسد الملك طالل/البقعى

360فلسحفالة متوسطةدامجا/كريمى/المشارع/الكرامى/معدي/الصوالحى/دير عال/ضراردامجا/ضرار

390فلسحفالة متوسطةمرورا بعجن الباشا/البقعى/ام نجاصى/السرو/السلط البقعى/ السلط 

390فلسحفالة متوسطةالبقعى/ السرو / االسلط البقعى/ السلط 

390فلسحفالة متوسطةالصبجحً/السلطالصبجحً/السلط

390فلسحفالة متوسطةعجرا/السلطعجرا/السلط

390فلسحفالة متوسطةالسلط/طريق وادي حمادي الجديد/عجراالسلط/عجرا

390فلسحفالة متوسطةالبقعى/عجن الباشا/التطوير الحضري/طريق الكسارات/السلطالبقعى/السلط

390فلسحفالة متوسطةالبقعى/الرمجمجن/ام جوزه/السلطالبقعى/السلط

390فلسحفالة متوسطةالسلط/صويلح/عجن الباشا/البقعىالسلط/البقعى

390فلسحفالة متوسطةالبقعى/ عجن الباشا / الجامعى االهلجى / السلط البقعى/ السلط 

390فلسحفالة متوسطةالديرة/ام العمد/عالن/السلطالديرة/السلط



التعرفة المستخدمةوحدة التعرفةفئة المركبةمسار الخطاسم الخط

390فلسحفالة متوسطةالبقعى/عجن الباشا/صافوط/صويلح/السلطالبقعى/السلط

390فلسحفالة متوسطةلجصل الٍ مخجم البقعى/ مثلث موبص/عجن الباشا/السرو/السلطمخجم البقعى/السلط

410فلسحفالة متوسطةعرقوب الراشد/الصبجحً/السلطعرقوب الراشد/ السلط 

410فلسحفالة متوسطةالبقعى/عجن الباشا /(طريق الكسارات)/السرو/السلطالبقعى/السلط

410فلسحفالة متوسطةاسكان البالونى/ام عجاش/صوالحى/مشاغل فنوشاسكان البالونى/مشاغل الفنوش

410فلسحفالة متوسطةالشونٌ الجنوبجٌ/الشونٌ الشمالجٌ/ العدسجٌالشونٌ الجنوبجٌ/ العدسجٌ

410فلسحفالة متوسطةالبحر المجت/سويمى/الجلد/الرامٌ/الجوفٌ/الشونٌ الجنوبجٌالبحر المجت/الشونٌ الجنوبجٌ

410فلسحفالة متوسطةالفحجص/السلطالفحجص/السلط

410فلسحفالة متوسطةالبحر المجت/سويمى/الروضى/الشونٌ الجنوبجٌالبحر المجت/الشونٌ الجنوبجٌ

410فلسحفالة متوسطةالجوفى/سويمى/ البحر المجت /الروضى/الرامى /الشونٌ الجنوبجٌ البحر المجت/الشونٌ الجنوبجٌ

430فلسحفالة متوسطةالشونٌ الجنوبجٌ/طريق وادي شعجب/ماحص/الفحجص الشونٌ الجنوبجٌ/الفحجص

440فلسحفالة متوسطةماحص/الفحجص/السلطماحص/ السلط

460فلسحفالة متوسطةسويمى/الرامى/الجلد/الجوفٌ/الشونٌ الجنوبجٌسويمى/الشونٌ الجنويبٌ

470فلسحفالة متوسطةالشونٌ الجنوبجٌ/وادي شعجب/السلطالشونٌ الجنوبجٌ/وادي شعجب/السلط

470فلسحفالة متوسطةالشونٌ الجنوبجٌ/السلطالشونٌ الجنوبجٌ/السلط

470فلسحفالة متوسطةالشونٌ الجنوبجٌ/الكرامى/السلطالشونٌ الجنوبجٌ/الكرامى/السلط

480فلسحفالة متوسطةالكرامٌ/ دير عال الكرامٌ/ دير عال 

480فلسحفالة متوسطةسجحان/بجوضى الشرقجٌ/الصبجبحً / السلطسجحان/السلط

480فلسحفالة متوسطةالشرقجٌ- بجوضٌ الشمالجٌ /الصبجحً/السلطبجوضٌ الشرقجٌ/السلط

480فلسحفالة متوسطةالكرامى/الطوال الجنوبً/الطوال الشمالً/دير عالالكرامى/ديرعال

480فلسحفالة متوسطةسجحان/بجوضى/الصبجحً/السلطسجحان/السلط

490فلسحفالة متوسطةجامعٌ فجالدلفجا/البقعى/الكسارات/السلطجامعٌ فجالدلفجا/السلط

490فلسحفالة متوسطةالكفرين/الشونٌ/ السلطالكفرين/السلط

500فلسحفالة متوسطةديرعال/معدي/مثلث العارضى/الصبجحً/البجوضى/سجحاندير عال/سجحان

500فلسحفالة متوسطةسومجا/عالن/زي/السلطسومجا/السلط

500فلسحفالة متوسطةموبص/ابو حامد/ابونصجر/البقعى/عجن الباشا/صافوط/صويلح/السلطموبص/السلط

510فلسحفالة متوسطةسويمى/الكفرين/الشونٌ الجنوبجٌ/ السلطسويمى/السلط

530فلسحفالة متوسطةالسلط/ مثلث العارضى / معدي / الصوالحى / ديرعال دير عال/ السلط 

530فلسحفالة متوسطة(السماح بدخول الشونٌ من اجل تنزيل الركاب )الكرامى/الجندي المجوول/السلطالكرامى/الجندي المجوول/السلط

530فلسحفالة متوسطةدير عال/السلطدير عال/السلط

530فلسحفالة متوسطةالبقعى/الرمجمجن/السلطالبقعى/السلط

530فلسحفالة متوسطةالكرامى/ضرار الكرامى/ضرار

530فلسحفالة متوسطةالكرامى/ دامجا / دير عال/ ضرارالكرامى/ضرار

530فلسحفالة متوسطةجريش/قصجب/بجوضٌ الشرقجٌ/الصبجحً/السلطجريش/السلط

530فلسحفالة متوسطةالخط الجديد/الكرامى/حمرة عجرا/عجرا/السلطالكرامى/ السلط 

550فلسحفالة متوسطةالبويب/القصجب/جريش/الصبجحً/السلطالبويب/السلط

550فلسحفالة متوسطةعلجقون/سجحان/صبجحً/السلطعلجقون/السلط



التعرفة المستخدمةوحدة التعرفةفئة المركبةمسار الخطاسم الخط

580فلسحفالة متوسطةدير عال/ظورة الرمل/سد الكرامى/الكرامى/ الشونٌ الجنوبجٌدير عال/الشونٌ الجنوبجٌ

580فلسحفالة متوسطةديرعال/الكرامى/الشونٌ الجنوبجٌدير عال/الشونٌ الجنوبجٌ

660فلسحفالة متوسطةروضٌ الكفرين/ الجوفٌ / الشونٌ الجنوبجٌ / الكرامٌ / الصوالحٌ روضٌ الكفرين/ الصوالحٌ 

750فلسحفالة متوسطةدير عال/الرمجمجن/ البقعٌدير عال/ البقعٌ

800فلسحفالة متوسطةدير عال/صويلح/البقعىدير عال/البقعى


