
التعرفة المستخدمةوحدة التعرفةفئة المركبةمسار الخطاسم الخط

260فلسحافلة عمومجةعجن البجضاء/الطفجلهعجن البجضاء/الطفجله

200فلسحافلة متوسطةالدويدلة الشرقجة/البرنجس / الطفجلةالدويدلة الشرقجة/الطفجلة

السلع/دادل حدود عجن البجضاء

الوادي /سعوه/النعجمات/الحاووز/سرفجس دادل حدود بلدية عجن البجضاء

200فلسحافلة متوسطةالحنانه/السلع/االدضر

200فلسحافلة متوسطةالوادات/البرنجس/الطفجلهالوادات/البرنجس/الطفجله

200فلسحافلة متوسطةالتجن/الطفجلهالتجن/الطفجله

مركز االمجرة بسمه/فلسطجن.ش/القصر/الطفجلة

مركز /مثلث التموين/شارع فلسطجن/شارع البلدية/الدلة/وادي البجضاء/القصر/الطفجلة

200فلسحافلة متوسطةاالمجرة بسمه

210فلسحافلة متوسطةمركز االمجرة بسمه/القصر/الطفجلهمركز االمجرة بسمه/الطفجله

210فلسحافلة متوسطةمركز االمجره بسمه/الدله/حي القصر/الطفجلهمركز االمجره بسمه/الطفجله

220فلسحافلة متوسطةالبرنجس/الطفجلةالبرنجس/الطفجلة

220فلسحافلة متوسطةحد/التجن/الطفجلهحد/التجن/الطفجله

220فلسحافلة متوسطةمركز الدفاع المدني- التجن /القصر/الطقجلهالتجن/القصر/الطفجله

220فلسحافلة متوسطةالمستشفى العسكري/مدرسة االمجر حسن/واد زيد/الطفجلهالمستشفى العسكري/الطفجله

220فلسحافلة متوسطةالمستشفى العسكري/العجص/الطفجلهالمستشفى العسكري/الطفجله

220فلسحافلة متوسطةالمستشفى العسكري/واد زيد/الطفجلهالمستشفى العسكري/الطفجله

220فلسحافلة متوسطةحي الدلجبات/مثلث ارويم/مستشفىاالمجر زيد/الطفجلهحي الدلجبات/الطفجله

المستشفى العسكري/الطفجلة

المدرسة /حي الحسجن/حي القطجفات/حي البحرات/مثلث الفرز/الطفجلة

220فلسحافلة متوسطةالمستشفى العسكري/المهنجة

220فلسحافلة متوسطةالمدجم السجاحي/المدينة السكنجة/مصنع االسمنت/ضانا/القادسجة/شجحهالمدجم السجاحي/شجحه

220فلسحافلة متوسطةالمستشفى العسكري/وادي زيد/المنصورة/الطفجلةالمستشفى العسكري/الطفجلة

220فلسحافلة متوسطةالمستشفى العسكري/واد زيد/حي القطجفات/الطفجلةالمستشفى العسكري/الطفجلة

المستشفى الجديد/الطفجله

حي مدرسة االمجر /واد زيد/اسكان الموظفجن/الشارع الرئجسي/مثلث الفرز/الطفجله

240فلسحافلة متوسطةالمستشفى الجديد/حسن

240فلسحافلة متوسطةوادي زيد/الدويدله الشرقجة/مزرعة الشبجالت/المنصوره/الطفجلهوادي زيد/الطفجله

240فلسحافلة متوسطةمستشفى االمجر زيد/البقجع/الطفجلةمستشفى االمجر زيد/الطفجلة

240فلسحافلة متوسطةواد زيد لجصل الى المستشفى العسكري/المنصوره/التجن/حد/الدويدله/الطفجلةواد زيد/الطفجلة

250فلسحافلة متوسطةصنفحه/ارويم/الطفجلهصنفحه/الطفجله

250فلسحافلة متوسطةغرندل/السمقه/قرقور/الظهر/الػويرية/الربص/بصجراغرندل/ بصجرا

250فلسحافلة متوسطةرواث/غرندل/ بصجرارواث/بصجرا

250فلسحافلة متوسطةقرية ام سراب/غرندل/بصجراام سراب/بصجرا

250فلسحافلة متوسطةالعجص الزحجفة/الطفجلةازحجفة/الطفجلة

250فلسحافلة متوسطةالمستشفى العسكري/الطفجلة/العجصالمستشفى العسكري/العجص

250فلسحافلة متوسطةالعجص/الطفجلهالعجص/الطفجله

260فلسحافلة متوسطةالشجدية/مناجم الفوسفات/مثلث ريعا/عجن البجضاء/الطفجلةالشجدية/الطفجله

260فلسحافلة متوسطةالصويمجخ/االستاذ الرياضي/المجه/الطفجلةالصويمجخ/الطفجلة



التعرفة المستخدمةوحدة التعرفةفئة المركبةمسار الخطاسم الخط

270فلسحافلة متوسطةالطفجلة/المستشفى العسكري/العجن البجضاء الطفجلة/العجن البجضاء

290فلسحافلة متوسطةمجادل/العجص/الطفجلهمجادل/الطفجله

300فلسحافلة متوسطةعرفه/النمته/صنفحه/ارويم/الطفجلهعرفه/الطفجله

310فلسحافلة متوسطةعجن البجضاء/عابل/الطفجلهعجن البجضاء/الطفجله

310فلسحافلة متوسطةالطفجله/عجمهالطفجله/عجمه

310فلسحافلة متوسطةعجن البجضاء/الطفجلهعجن البجضاء/الطفجله

310فلسحافلة متوسطةالقادسجة/بصجراالقادسجة/بصجرا

310فلسحافلة متوسطةعجن البجضاء/ الحنانه/ عابل/ الطفجلةعجن البجضاء/ الطفجلة

310فلسحافلة متوسطةعن طريق الحرا/عن طريق المجكريوف/العجن البجضاء/الطفجلةالعجن البجضاء/الطفجلة

320فلسحافلة متوسطةابو بنا/العجص/الطفجلهابو بنا/العجص/الطفجله

320فلسحافلة متوسطةكركا/مجادل/الطفجلهكركا/الطفجله

320فلسحافلة متوسطةالنمته/صنفحه/عرفه/ارويم/الطفجلهالنمته/الطفجله

320فلسحافلة متوسطةالحرير/الطفجلةالحرير/الطفجلة

320فلسحافلة متوسطةعابور/الحديد/الطفجلةعابور/الحديد/الطفجلة

330فلسحافلة متوسطةالمعطن/السلع/عجن البجضاء/الطفجلهالمعطن/الطفجله

350فلسحافلة متوسطةابو بنا/ شجظم/ الطفجلةابو بنا/ شجظم/ الطفجلة

360فلسحافلة متوسطةاضباعه/الطفجلهاضباعه/الطفجله

500فلسحافلة متوسطةغرندل/ريعة/سعوه/ام سراب/الحنانه/الطفجلةغرندل/الطفجلة

500فلسحافلة متوسطةغرندل/ريعا/سجل/سعوه/ عجن البجضاء /الحنانه/ الطفجلةغرندل/ الطفجلة 

500فلسحافلة متوسطةالطفجله/بصجراالطفجله/بصجرا

500فلسحافلة متوسطةبصجرا/غرندل/سجل ريعا/سعوه/العجن البجضاء/الحنانة/الطفجلةبصجرا/الطفجلة

500فلسحافلة متوسطةبصجرا/غرندل/سجل ريعا/عجن البجضا/الحنانه/الطفجلهبصجرا/الطفجله

510فلسحافلة متوسطةارحاب/الطفجلهارحاب/الطفجله

510فلسحافلة متوسطةالحمامات/كفرا/كركا/مجادل/ابو الشوك/الطفجلهالحمامات/الطفجله

520فلسحافلة متوسطةحمامات عفرا/حمامات البربجطه/الطفجلهحمامات عفرا/الطفجله

530فلسحافلة متوسطةضانا/القادسجة/مصنع االسمنت/روث/ريما/ سنده/العجن البجضا/الحنانه/ الطفجلة ضانا/القادسجة/الطفجلة

530فلسحافلة متوسطةضانا/القادسجة/لحظه/الرشادية/روث/ريعا/سعوه/العجن البجضا/الحنانه/الطفجلةضانا/القادسجة/الطفجلة

550فلسحافلة متوسطةالقادسجه/رواث/ريعا/سعوه/عجن البجضاء/الطفجلهالقادسجه/الطفجله

550فلسحافلة متوسطةالقادسجه/ريعا/عجن البجضاء/الطفجلهالقادسجه/الطفجله

590فلسحافلة متوسطةلواء االمجر زيد العسكري/الفججج/ضانا/الطفجلهلواء االمجر زيد العسكري/الطفجله

950فلسحافلة متوسطةالمناجم/المدينة السكنجة/الطفجلهالمناجم/المدينة السكنجة/الطفجله


