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 دونت فهسطني
 وسارة املبنيت

 انعبيتاإلدارة انعبيت نهىاسو 
 جلنت انعطـبءاث املزكشيت

 2021/  26 عطبء
 

دولة استئجار حافالت لشقل مػضفي  تعلغ وزارة السالية/لجشة العصاءات السخكػػدية عغ شخح عصاء حكػمي     
 تبعًا للذخوط والسػاصفات السػضحة في كخاسة ووثائق العصاء. ونقل األسخى ونقل الرع والسكفػفيغ فلدصيغ

فعلى الذخكات ذات االختراص والسدجلة رسسيًا وتخغب في السذاركة في ىحا العصاء مخاجعة وزارة السالية / 
خالؿ أوقات الجواـ الخسسي مغ أجل الحرػؿ  تل اليػا بجػار محصة فارس للبتخوؿاإلدارة العامة للػاـز العامةػ 

 كل غيخ مدتخدة تػرد إلى خديشة وزارة السالية.( شي300على كخاسة السػاصفات ووثائق العصاء مقابل دفع مبلغ )
السالية في  اللػاـز وزارةآخخ مػعج لقبػؿ عخوض األسعار بالطخؼ السختـػ في صشجوؽ العصاءات باإلدارة العامة 

وتفتح السطاريف بحزػر مسثلي  01/02/2021السػافق  االثشيغ يـػ صباحمغ  العاشخةىػ الداعة  غػدة
 .الدماف والسكافالستشاقريغ في نفذ 

 جلنت انعطبءاث املزكشيت
 

 يالحظت:ـ
 على مغ يخسػ عليو العصاء. . أجخة اإلعالف في الرحف1
. يجػػب إرفػػاؽ كفالػػة بش يػػة أو شػػيظ بش ػػي صػػادريغ مػػغ بشػػظ معتسػػج لػػجى وزارة الساليػػة ب ػػدة )البشػػظ الػػػششي 2

" كتػػيميغ دخػػػؿ " دوالر  1000أو سػػشج دفػػع معتسػػج صػػادر مػػغ بشػػظ البخيػػج بسبلػػغ  أو بشػػظ االنتػػاج اإلسػػالمي(
 مغ آخخ مػعج لتقجيع العخوض. ثالثة شيػرساري السفعػؿ لسجة 

 . تقجـ األسعار بالذيكل وتذسل جسيع أنػاع الخسـػ والزخائب.3
 . لجشة العصاءات غيخ ملدمة بقبػؿ أقل األسعار.4
 يخ مدئػلة عغ أي مبلغ نقجي يخفق مع العصاء.. اإلدارة العامة للػاـز غ5
 2832671للسخاجعة واالستفدار ىاتف رقع: .6
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 انشزوط انعبيت 
 أوالً: إعذاد وتقذيى انعزوض ين قبم املتنبقصني:ـ

يعج السشاقز عخضو وأسعاره على الججاوؿ والشساذج والػثائق السخفقة بجعػة العصاء بعػج أف يقػخأ ىػحه الػثػائق  .1
جسيػػع مػػا ورد فييػػا ويخػػتع ويػقػػع كافػػة وثػػائق دعػػػة العصػػاء ويقػػجميا ضػػسغ العػػخض كاملػػة علػػى أف ويػػتفيع 

 يتحسل كافة الشتائج الستختبة على عجـ قيامو بالتجقيق واالست ساؿ برػرة صحيحة.

ت تػػػب أسػػػعار العصػػػاء بالذػػػيكل علػػػى أف يذػػػسل الدػػػعخ رسػػػـػ الجسػػػارؾ والزػػػخيبة السزػػػافة وأجػػػػر التحػػػديع  .2
 مراريف الشقل والتحسيل والتشديل والتيميغ وجسيع الخسـػ والسراريف األخخى.والت ليف و 

أو التعػجيل أو الذػصب  يعج السشاقز عخضو مصبػعًا أو مكتػبػًا بػالحبخ األزرؽ أو األسػػد فقػح ويحطػخ السحػػ .3
كتابػة أو اإلضافة في العخض وكل ترحيح مغ ىحا القبيل يػضع عليػو خصػيغ متػػازييغ بػالحبخ األحسػخ ويعػاد 

 الرػاب بالحبخ األزرؽ أو األسػد ويػقع بجانبو مغ قبل مغ أجخى الترػيب.

 لػف م لػق بكحكػاـ ويكتػػب يقػجـ السشػاقز عخضػو مخفقػًا بػو الػثػائق السصلػبػة مػع تػيميغ دخػػؿ العصػاء فػي م .4
   للسشاقرػػة رقػػع ونقػػل األسػػخى ونقػػل الرػػع والسكفػػػفيغ مػػػضفي الحكػمػػةاسػػتئجار حػػافالت لشقػػل  عليػػو عصػػاء

وكػحلظ اسػػسو وعشػانػػو بال امػػل ورقػػع اليػػاتف والفػػا ذ ورقػػع صػػشجوؽ البخيػػج الخاصػػيغ بػػو لتخسػػل  2021/ 26
تعػجيل  إليو السكاتبات الستعلقة بالعصػاء وعليػو تبليػػػغ اإلدارة العامػة للػػاـز / وزارة الساليػة خصيػًا بػيي ت ييػخ أو

العصاء وعشػانيا وبخالؼ ذلظ يحػق للجشػة العصػاءات في عشػانو وعليو أف يكتب أيزًا اسع الجائخة التي شخحت 
 أف تيسل العخض السقجـ مشو.

يػدع العخض مغ قبل السشاقز في صشجوؽ العصاءات السخرز ليػحا ال ػخض لػجى اإلدارة العامػة للػػاـز قبػل  .5
انتيػػاء السػػجة السحػػجدة لػػحلظ وكػػل عػػخض ال يػػػدع فػػي صػػشجوؽ العصػػاءات قبػػل آخػػخ مػعػػج لتقػػجيع العػػخوض ال 

 طخ فيو ويعاد إلى مرجره م لقًا .يش

يلتػـد السشػاقز بػيف يبقػى العػخض السقػجـ مشػو نافػح السفعػػػؿ وال يجػػز لػو الخجػػع عشػو لسػجة سػتيغ يػمػا مػػغ  .6
 تاريخ آخخ مػعج لتقجيع العخوض.

 ثبنيًب: انشهبداث واملستنذاث انزمسيت املطهىبت:ـ
الذػيادات والػثػائق السصلػبػة مشػو وىػي علػى يخفق السشاقز مع عخضو ) خاصة إذا كػاف يذػارؾ ألوؿ مػخة (  .1

 الشحػ التالي:
 .صػرة مرجقة عغ شيادة مداولة السيشة وكحلظ الديخة الحاتية للذخكة 
 .الدجل التجاري أو الرشاعي للذخكة 

 .شيادة خلػ شخؼ مغ دائخة ضخيبة الجخل وضخيبة القيسة السزافة 

كتالػجات أو نذخات أو معلػمات فشيػة تعػخؼ بػاللػاـز على السشاقز أف يخفق بعخضو الشدخة األصلية مغ أية  .2
السعخوضة وكحلظ يقجـ مع عخضو العيشات السصلػبة في دعػة العصاء وإذا كانت تلظ العيشات غيخ قابلػة للشقػل 

 فعليو أف يحجد مكانيا والػقت الحي يسكغ رؤيتيا فيو وإال يكػف للجشة العصاءات عجـ الشطخ بالعخض.

 ف أية وثائق أو معلػمات يخغب بكضافتيا ويخى أنيا ضخورية  لتػضيح عخضو.يحق للسشاقز أف يزي .3
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 :تأيينبث وضًبنبث انعطبء :بً ثبنث
يلتـد السشاقز أف يخفػق بعخضػو سػشج دفػع معتسػج صػادر مػغ بشػظ أو علػى شػكل  :تيميغ الجخػؿ في العصاء .1

" كتػيميغ دخػػؿ  دوالر 1000( بسبلػغ أو بشظ االنتاج  فالة أو شيظ بش ي صادر مغ )البشظ الػششي اإلسالمي
علػػى أف تعػاد تيميشػػات الػػجخػؿ فػي العصػػاء إلػػى  بتػػيميغ دخػػؿ العصػػاء " وال يشطػخ فػػي أي عػػخض غيػخ معػػدز

مػػغ تػػاريخ آخػػخ مػعػػج لتقػػجيع  يػمػػاً  60بعػػج مػػجة  مقػػجمييا مػػغ السشاقرػػيغ الػػحي لػػع يحػػاؿ علػػييع العصػػاء
 العخوض.

فائد بالعصاء أو بيي جدء مغ بشػده بتقجيع تيميغ حدػغ التشفيػح للعصػاء يلتـد الستشاقز ال: تيميغ حدغ التشفيح .2
أو علػى  وذلظ على شكل سػشج دفػع معتسػج صػادر مػغ بشػظ البخيػج حدػب األصػػؿ دوالر 1000بقيسة السحاؿ 

يػػـػ مػػغ تػػاريخ  15خػػالؿ  (أو بشػػظ االنتػػاج )البشػػظ الػػػششي اإلسػػالميشػػكل كفالػػة أو شػػيظ بش ػػي صػػادر مػػغ 
تبلي و بقخار إحالة العصاء عليو مغ قبل اإلدارة العامة للػاـز على أف يكػف ساري السفعػؿ مجة سػخياف العقػج  

 .ح كافة االلتدامات الستختبة عليوويعاد تيميغ حدغ التشفيح إلى الستعيج بعج تشفي

 :وتقييًهب انعطبءاث فتح: بً رابع
يجعػ مػجيخ عػاـ اللػػاـز العامػة لجشػة فػتح مطػاريف العصػاء وتقػـػ ىػحه اللجشػة بفػتح  :لجشة فتح السطاريف -1

العصاءات بحزػر السشاقريغ أو مسثلػييع فػي الدمػاف والسكػاف السحػجديغ فػي دعػػة العصػاء بعػج اتخػاذ اإلجػخاءات 
 -التالية:

شػة عليػو وعلػى إثبات عجد السطاريف في محزخ فتح السطاريف وكل عصاء يفتح مطخوفػو يزػع رئػيذ اللج -أ
 مطخوفو رقسًا مدلداًل على ىيئة كدخ اعتيادي بدصو رقع العصاء ومقامو عجد العصاءات الػاردة.

 تخقيع األوراؽ السخفقة مع العصاء وإثبات عجدىا. -ب

قخاءة اسع مقجـ العصاء واألسعار وقيسة التيميغ االبتجائي السقجـ مغ كل مشػاقز وذلػظ بحزػػر السشاقرػيغ  -ت
 أو مسثلييع.

التػقيع مغ رئيذ اللجشة وجسيع األعزاء الحاضػخيغ علػى العصػاء ومطخوفػو وكػل ورقػة مػغ أوراقػو وكػحلظ  -ث
 على محزخ اللجشة بعج تجويغ كافة الخصػات الدابقة.

يحػػجد مػجيخ عػػاـ اللػػػاـز العامػػة األشػخاص أو الجيػػات الػػحيغ تت ػػػف مػػشيع  :لجشػة دراسػػة وتقيػػيع العػػخوض -2
بجراسة العخوض مغ الشػػاحي الفشيػة والساليػة والقانػنيػة وتقػجـ تػصػياتيا السشاسػبة للجشػة اللجشة الفشية التي تقـػ 

 -العصاءات السخكدية بعج أخح السعاييخ التالية في االعتبار:
 ال يشطخ في أي عخض غيخ معدز بتيميغ دخػؿ العصاء.  -أ

فات اللػػاـز السصلػبػة علػى جػجوؿ تجرس العخوض مغ الشاحية الفشية بحيث تحجد السعاييخ الفشية وفقًا لسػاصػ   -ب
يعج ليحه ال اية  وتخزع كافة العخوض لشفذ السعاييخ مغ حيػث التػداـ السشػاقز بعخضػو بسػاصػفات وشػخوط 

 دعػة العصاء.

يؤخػػح بعػػيغ االعتبػػار كفػػاءة السشػػاقز مػػغ الشػػاحيتيغ الساليػػة والفشيػػة ومقجرتػػو علػػى الػفػػاء بالتدامػػات العصػػاء   -ت
يالت التي يقجميا أو الخجمة التي يػفخىا وقصع الغيػار وورش الرػيانة و كػحلظ كػنػو وسسعتو التجارية والتدي
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وكيػػل أو مػػػزع لػكيػػل أو تػػاجخ  وللجشػػة اسػػتبعاد عػػخض السشػػاقز الػػحي ال تتػػػفخ فيػػو كػػل أو بعػػس ىػػحه 
 الستصلبات.

 مة.تبجأ الجراسة بالعخض الحي قجـ أرخز األسعار ثع الحي يليو حتى تتع دراسة العخوض السقج  -ث

ز إذا تػافخت فػي العػخض كافػة الذػخوط والسػاصػفات والجػػدة تػصػي اللجشػة الفشيػة باإلحالػة علػى مقػجـ أرخػ -ج
مغ حق اللجشة الفشية أف تػصي بالتخسػية علػى أ ثػخ مػغ مػػرد للرػشف الػاحػج بػالخغع مػغ اخػتالؼ األسعار و 
 األسعار.

األسعار تشتقل الجراسة إلى العػخض الػحي يليػو في حالة عجـ تػافخ الستصلبات في العخض الحي يتزسغ أرخز  -ح
بالدعخ إلى أف ترل إلى العخض الحي تتػافخ فيو الستصلبػات لححالػة علػى أف تبػيغ أسػباب اسػتبعاد العػخوض 

 األرخز بذكل واضح.

إذا تدػػاوت السػاصػػفات واألسػػعار والذػػخوط والجػػػدة السصلػبػػة يفزػػل السشػػاقز الػػحي يتزػػسغ عخضػػو ميػػدات  -خ
سقجـ للسشتجات السحلية  ثػع السشػاقز السقػيع بفلدػصيغ برػػرة دائسػة  ثػع مػجة التدػليع األقػل إذا إضافية ثع ال

  انت سخعة التدليع لسرلحة الجائخة السدتفيجة.

 انتشايبث املتعهذ أو املىرد :ـ :بً خبيس
فاقيػة ومػا على الستعيج الحي أحيل عليو العصاء اسػت ساؿ إجػخاءات العقػج الخػاص بقػخار اإلحالػة وتػقيػع االت .1

 يلحقيا مغ أوراؽ ومدتشجات بسا فييا )أوامخ الذخاء(.
 يلتـد الستعيج بالتػريج حدب الصلب مغ تاريخ استالمو ألمخ التػريج. .2

ال يجػز للستعيج أف يتشازؿ ألي شخز آخخ عغ كل أو أي جدء مغ العقػج دوف الحرػػؿ علػى  إذف خصػي  .3
 مغ لجشة العصاءات التي أحالت العصاء.

للسشاقز أو السػرد الخجػع على لجشة العصاءات بيي خدارة أو ضػخر ناشػع عػغ تقػجيع عخضػو فػي ال يحق  .4
حالػػة إذا مػػا رفزػػت لجشػػة العصػػاءات كػػل العػػخوض السقجمػػة إلييػػا أو إذا لػػع تحػػل العصػػاء علػػى مقػػجـ أقػػل 

 األسعار أو إذا أل ت لجشة العصاءات دعػة العصاء في أي وقت أو أي مخحلة دوف ذكخ األسباب.

يلتـد السػرد بتدليع اللػاـز وفقًا للسػاصفات والذخوط الستفق علييا والػاردة في قخار اإلحالػة وكػحلظ العيشػات  .5
 السعتسجة والسحكػرة فيو.

 :ـ اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حبنت انتأخري يف انتنفيذ أو عذو قيبيه به:ـبً سبدس
ما التـد بو فػي السػعػج السحػجد فػي العقػج يحػق لسػجيخ عػاـ إذا تيخخ الستعيج عغ تػريج  :فخض غخامة مالية .1

%( مػغ قيسػة اللػػاـز التػي تػيخخ فػي تػريػجىا عػغ كػل 1دائخة اللػاـز العامة أف يفػخض غخامػة ماليػة ال تقػل عػغ )
أسبػع تيخيخ إال إذا تبيغ أف التػيخيخ فػي التػريػج نػاجع عػغ قػػة قػاىخة   وفػي جسيػع األحػػاؿ علػى الستعيػج تقػجيع 

ار خصػي وفػػري إلػى الجيػة السخترػة بػالطخوؼ واألسػباب التػي أدت إلػى التػيخيخ فػي التػريػج أو مشعتػو مػغ إشع
 ذلظ وتقجيع ما يثبت ذلظ.

إذا ن ػل الستعيػج عػغ تشفيػح التداماتػو بسػا فيػو التدامػو بالتػريػج أو قرػخ فػي  : الذخاء على حداب الستعيػج .2
ذلػػظ أو تػػيخخ يحػػق لسػػجيخ عػػاـ دائػػخة اللػػػاـز العامػػة إصػػجار القػػخار بذػػخاء اللػػػاـز السلتػػـد بيػػا الستعيػػج بػػشفذ 

لشفقػات الخرائز والسػاصفات مغ أي مرجر آخخ على حداب ىحا الستعيج ونفقتو مع تحسيلو فخوؽ األسػعار وا
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اإلضػػافية وأيػػة خدػػائخ أو مرػػاريف أو عصػػل أو ضػػخر يلحػػق بالػػجائخة السدػػتفيجة أو دائػػخة اللػػػاـز العامػػة دوف 
 الحاجة إلى أي إنحار وال يحق للستعيج االعتخاض على ذلظ.

وىشا يحق للجشػة العصػاءات التػي  :استبعاد عخض السػرد الحي يخل بالتداماتو أو إل اء العقج السبـخ معو .3
أحالت العصاء اتخاذ اإلجخاءات الالزمػة بحػق الستعيػج بسػا فػي ذلػظ مرػادرة قيسػة التػيميغ السقػجـ مػغ الستعيػج أو 

 أي جدء مشو بذكل يتشاسب مع قيسة اللػاـز غيخ السػردة ويعتبخ السبلغ في ىحه الحالة إيخادًا للخديشة العامة.
جائخة اللػاـز العامة تحريل األمػاؿ السدتحقة ليا في ذمة السشػاقز أو السػػرد مػغ وفي جسيع األحػاؿ يحق ل .4

 األمػاؿ السدتحقة لحلظ السشاقز أو السػرد لجى الػزارات والييئات والسؤسدات الحكػمية أو مغ كفاالتيع.
 -: حم اخلالفبث:بً سببع

و مػغ بشػػػد العقػػج فيػتع حلػػو وديػػًا فػي حػػاؿ حػجوث أي خػػالؼ يشذػػي عػغ تفدػػيخ أي بشػػج مػغ البشػػػد الدػػابقة أ  -أ
 بالتفاوض.

يػمػًا مػغ بػجء مفاوضػتيسا للػصػػؿ إلػى حػل حػػؿ أي خػالؼ يتعلػق بالعقػج  30إذا لع يتسكغ الصخفػاف خػالؿ  -ب
يحق ألي مغ الصخفيغ حل الخالؼ باللجػء إلػى السحكسػة السخترػة وتصبيػق القػػانيغ واألنطسػة السعسػػؿ بيػا فػي 

 يشية بيحا الذيف.مشاشق الدلصة الػششية الفلدص
 شزوط يتفزقت:ـ :بً ثبين

إذا استعسل السشاقز ال ر أو التالعب في معاملتػو أو ثبػت عليػو أنػو شػخع أو قػاـ بشفدػو أو بػاسػصة غيػخه  .1
بصخيػق مباشػػخ أو غيػػخ مباشػخ علػػى رشػػػة أحػػج مػػضفي أو مدػػتخجمي الدػػلصة أو علػى التػاشػػؤ معػػو إضػػخارًا 

التػػيميغ مػػع عػػجـ اإلخػػالؿ بحػػق الػػػزارة السصالبػػة بالتعػيزػػات  بالسرػػلحة يل ػػي عقػػجه فػػي الحػػاؿ ويرػػادر
الستختبة على ذلظ فزاًل عغ شصب اسسو مغ بػيغ السشاقرػيغ وال يدػسح لػو بالػجخػؿ فػي مشاقرػات للدػلصة 

 الػششية الفلدصيشية ىحا فزاًل عغ اتخاذ اإلجخاءات القزائية ضجه عشج االقتزاء.
ة العصػاءات إل ػاء التعاقػج معػو دوف اللجػػء للقزػاء وكػحلظ مرػادرة إذا أفلذ السشاقز أو السػرد يحػق للجشػ .2

 مبلغ التيميغ ككيخاد عاـ للخديشة العامة.
إذا تػفى السشاقز أو السػرد جاز إل اء العقج  السبـخ معو أو مػا تبقػى مشػو  بتػجيػو كتػاب للػرثػة يفيػج بػحلظ  .3

 تيميغ في ىحه الحالة.دوف الحاجة إلى استرجار حكع قزائي يقزي بحلظ مع رد مبلغ ال
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 انشزوط اخلبصت
 

 ."مخاعاة الجواـ خسدة أياـ في األسبػع تبجأ مغ يػـ األحج وحتى الخسيذ "غيخ شامل العصل الخسسية واإلضخابات 
  مداء. 3صباحا إلى  8مخاعاة دواـ السػضفيغ مغ الداعة 
  السػاعيج الخاصة بيع.مخاعاة دواـ مػضفيغ وزارة الرحة والتعليع وىيئة السعابخ حدب 
 .العسل بالعصاء وفق الحاجة ومتصلبات العسل 
 .)تلتـد الذخكات بالتعليسات الرادرة عغ )لجشة إدارة ومتابعة حافالت نقل السػضفيغ 
 .يلتـد الستعيج أف ت ػف الحافالت تحسل بػليرة تاميغ وتخخيز ساري السفعػؿ 
 على الذخكة الحي تع تخسيو الخح الخئيدي علييا تػفيخ حافلة  في حاؿ احتياج خصػط إضافية لشفذ الخح يكػف إلداـ

 إضافية حدب حاجة العسل.
 .عجد الباصات قابل للديادة أو الشقراف أو ال اء أو تعجيل بعس خصػط الديخ حدب حاجة العسل 
 .يجب أف ت ػف الحافالت حجيثة ومكيفة 
  مخاعاة السػاصفات.ت ػف سعة الحافلة الػاحجة حدب العجد السخرز في العصاء مع 
  حافلة بجيلة بشفذ السػاصفات السحكػرة. بتػفيخفي حالة تعصل الحافلة يلتـد الستعيج 
 .الدعخ يذسل حخكة الباص ذىابا وإيابا إال في حاؿ ذكخ خالؼ ذلظ 
 .سيتع معايشة الباصات السخررة ل ل خح سيخ قبل البجء في عسلية التخسية مغ قبل اللجشة 
 ج الباص األمامي يػضح رقع الخح حدب مشاقرة وزارة السالية.تػفيخ ملرق على زجا 
 ( استثشاء حافالت والسصالبة بت يخىا خالؿ )أياـ( مغ تاريخ إبالغ  3يحق )لجشة إدارة ومتابعة حافالت نقل السػضفيغ

 الذخكة.
 ( السصالبة بت ييخ الدائق خالؿ )تاريخ الذخكة.أياـ( مغ  3يحق )لجشة إدارة ومتابعة حافالت نقل السػضفيغ 
  يلتـد الستعيج بتقجيع كذف بيرقاـ الحافالت للجشة الفشية واعتسادىا لخصػط الديخ  وال يحق للذخكة استبجاؿ الحافلة

 إال بعج مػافقة )لجشة إدارة ومتابعة حافالت نقل السػضفيغ(.
 فيغ( وفي حاؿ عجـ االلتداـ مغ ال يتع تعجيل خصػط الديخ إال بكتاب خصي مغ )لجشة إدارة ومتابعة حافالت نقل السػض

 قبل الذخكات يحق للجشة السذخفة فخض عقػبات مالية وإدارية.
 .االلتداـ بكجخاءات الدالمة والػقاية 
  .مجة العصاء سشة ميالدية قابلة للتججيج باتفاؽ الصخفيغ 
  الػسصي والذساؿ فسا فػؽ فيسا يخز محافطة  2000الحافالت الخاصة بسحافطة رفح  ومحافطة خانيػنذ مػديل

   ويجب أف ت ػف الحافالت مكيفة.1993وغدة مػديل 
 .في حالة مخالفة الذخكة ألحج الذخوط الستفق علييا تتصبق عليو السخالفات التي اشلع علييا ضسغ شخوط العصاء 
 في حالة احتياج حافالت إضافية على نفذ رقع خح الديخ يتع التحاسب مع الذخكة كسا يلي : 

 % مغ سعخ الحافلة الخئيدية.40عػدة فقح يتع التحاسب  أوذىاب حافلة ص يخة  -1
 % مغ سعخ الحافلة الخئيدية.50حافلة ص يخة بجؿ حافلة كبيخة تحدب  -2
 % مغ سعخ الحافلة الخئيدية.65عػدة فقح تحدب  أوحافلة كبيخة ذىاب  -3
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 جذول انكًيبث واألسعبر
 ببصبث انىساراث املختهفت (1جذول رقى )

رقم 
 اخلط

سعة  السريخط 
 الباص

 سعر الوحدة العدد
 شيكل

 مالحظات

عارع  -عضلىلت  -صالح الضًً  -جلاػع عارع املىصىرة مع ظ الغرقي  1

 اهصار وبالعىط -وزارة املاليت  -برعلىهت  -عارع الصىاعت  -الثالثيني 
55 1    

عياصة  -عارع الىخضة  -مفترق الصجاعيت  -صالح الضًً  –مفترق هضاب  2

 وزارة املاليت -اهصار  -طبيؽ  -الرماٌ 
 ذىاب فقح  1 55

3 
عارع  -عضلىلت  -عارع البضاجين  -مدؼت بهلٌى  -مسجض صالح الضًً 

 -صوار أبى مازن  -صوار املاليت  -وزارة ألاصري  -عارع الصىاعت  -الثالثيني 

 اهصار وبالعىط

55 1    

4 
صىق الصجاعيت  -وازيت أبى حبت  -الصجاعيت أٌو عارع بغضاص )م. الخىفيم( 

 -اهصار  -الغفا  -رمسون طبيؽ  -مىكف حباليا  -مفترق الصجاعيت  -

 املغخل وبالعىط -امللىس ي 

55 1    

مىكف  -مفترق الصجاعيت  -صىق الصجاعيت  -الصجاعيت )وازيت أبى حبت(  5

 املاليت وبالعىط -اهصار  -الغفا  -رمسون طبيؽ  -حباليا 
55 1    

 -رمسون طبيؽ  -الضىافىر  -مسبز اليازجي  -الغعف )بضاًت عارع البغير(  6

 اهصار وبالعىط -الغفاء  -عارع الىخضة 
55 1    

ت(  7  -مفترق الغعبيت  -الضضرة -صاخت الغىا -الضىافىر  -الغعف )البًر

 اهصار -الغفاء -عارع الىخضة  -رمسون طبيؽ 
 ذىاب فقح  1 25

جل  -اهصار -مضدغفى الغفاء  -عارع الغفاء  -امللىس ي  -الىرامت  -الخىأم  8

 الخىر وبالعىط -الهىا 
55 1    

 -اهصار -مفترق أبى ػالٌ -عارع الىصر -ألامً العام  -الىرامت  -الخىأم  9

 كصر العضٌ وبالعىط -مدررة ػيبت 
55 1    

عارع  -مفترق اهصار  -مفترق الؼيران  -الضراًا  -عارع الجالء  -الصفؼاوي  11

 مدررة ػيبت كصر العضٌ وبالعىط -الرعيض 
55 1    

كصر  -صولت مفترق  -رمسون الصجاعيت  -صاخه الغىا  -الضضرة  -عارع ًافا  11

 العضٌ وبالعىط
55 1    

    1 55 اهصار وبالعىط -الؼيران  -الضراًا  -عارع الجالء  -الصفؼاوي  12

عارع  -مفترق العيىن مع الجالء  -عارع الجالء  -رمسون الغيش رطىان  13

 اهصار-الغفاء -عارع الثىرة  -عارع الصحابت  -الىفم )البرهت( 
 ذىاب فقح  1 55

 -عارع الصحابت  -عارع الىفم  -برهه الغيش رطىان   -صعيض صيام مسجض  14

 وزارة املاليت وبالعىط -صوار أبى مازن  -اهصار  -الغفاء  -عارع الثىرة 
55 1    

مسجض الضىس ي  -ميضان الغهضاء  -أزر عارع خميض  -أٌو معضىر الغمالي  15

 وزارة املاليت وبالعىط -اهصار -الغفاء  -
55 1    

16 

ٌ  -ألامً العام اللظاء  -عارع املغخل -عارع أبراج الفيروز  -مدؼت بهلى

 -هاصي الغاػئ  -مسجض بغضاص  -مسجض عهضاء الغاػئ -العضىري 

وزارة العمل  -برعلىهت  -وزارة املاليت  -اهصار -الغفا  -مؤصضت املسحاٌ

 وبالعىط

55 1    
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رقم 
سعة  خط السري اخلط

 سعر الوحدة العدد الباص
 مالحظات شيكل

فظائيت  -جلاػع عارع الغيش رطىان ألاٌو مع عارع صعيض بً العاص  17

 وزارة املاليت وبالعىط -اهصار  -مفترق مجلط الىزراء  -ألاكص ى 
30 1   

18 
 -اهصار  -رمسون املاليت -الخىر  -جل الهىا -مفترق صولت -مسجض صالح الضًً 

 -امللىس ي املغخل  -عارع الجالء ختي نهاًخه  -عارع الثىرة  -زلف الغفاء 

 وزارة الخارحيت وبالعىط

55 1    

 -جل الهىا  - 01عارع  -عارع صالح الضًً  -هف اللرارة  -الضؼر الغربي  19

 الضراًا وبالعىط -اهصار  -صوار الخىر 
55 1    

 -صولت  -صالح الضًً  -عارع حالٌ  -مىكف رفذ  -البلض  -الهالٌ  -حي ألامل  21

 الضراًا وبالعىط -اهصار  -الخىر   -جل الهىا 
55 1    

21 
 -مفترق اللرارة  -الىخيبت الؼريم الغربيت  -زان ًىوط البلض)بىً فلضؼين( 

 -زلف الغفاء  -اهصار  -وزارة ألاصري  -برعلىهت -صولت  -صالح الضًً 

 املغخل وبالعىط -امللىس ي 

55 1    

صوار  -جل الهىا  - الضىارخت -عارع الرعيض  -الغؤون الاحخماعيت )الظهرة(  22

 وزارة الثلافت وبالعىط -اهصار  -الخىر 
30 1    

23 
مىكع  -الضىارخت  -عارع الرعيض  -الظهرة  -املعضىر )الغئىن الاحخماعيت( 

 اهصار وبالعىط -صوار الخىر  -جل الهىا  - 06
55 1    

24 
 -صهيال صوار بني  -بني صهيال  -عبضان الىبيرة  -عبضان الجضًضة  -زساعه 

اهصار  -العباش  -املرور  -الضراًا  -عارع الخضمت العامت  -عضلىله 

 وبالعىط

55 1    

 -الضراًا  -عارع الخضمت العامت  -عضلىله  -صوار بني صهيال  -بني صهيال  25

 املغخل  وبالعىط -امللىس ي  -العباش  -املرور 
55 1    

 -زلف الغفاء  -اهصار  -صوار الخىر  -جل الهىا  -عارع الرعيض  -مضًىت خمض  26

 الضراًا  وبالعىط
55 1    

طبيؽ  -مداهم  -مىكف حباليا  -الصجاعيت  -صالح الضًً  -مضًىت خمض  27

 الضفارة املصريت وبالعىط -زلف الغفاء الضراًا  -اهصار 
55 1    

 -زلف الغفاء  -اهصار  -صوار الخىر  -جل الهىا  -صالح الضًً  -مضًىت خمض   28

 املغخل وبالعىط -امللىس ي 
55 1    

 -صوار الخىر  -جل الهىا  -عارع الرعيض  -الضىق  -الىصيراث )م. الغهضاء(  29

 الضراًا وبالعىط -اهصار 
55 1    

 -جل الهىا -عارع الرعيض  -السهراء  -املخيم الجضًض  -الىصيراث أبى صرار  31

 املغخل وبالعىط -امللىس ي  -اهصار  -صوار الخىر 
55 1    

صوار  -جل الهىا  -عارع الرعيض  -املخيم الجضًض  -الىصيراث الضىق املرهسي  31

 الضراًا وبالعىط -اهصار  -الخىر 
30 1    

ج  32 ج  -الىاصي  -ملبرة البًر ج الرئيس ي  -صىق البًر عارع صالح  -مضزل البًر

 صراًا وبالعىط -اهصار  -صوار الخىر  -جل الهىا  -الضًً 
55 1    

33 
عارع  -املعضىر عارع الىسيل  -البلض صوار البرهت  -بىً فلضؼين  -صًر البلح 

 -فاء زلف الغ -اهصار  -صوار الضخضوح  -صوار الخىر  -جل الهىا  -الرعيض 

 املغخل وبالعىط -امللىس ي 

55 1    
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رقم 
سعة  خط السري اخلط

 سعر الوحدة العدد الباص
 مالحظات شيكل

34 
أبراج  -املغازي )صىق املغازي(  -صضقي  -املضخىصف  -املغازي الغارع ألاٌو 

ج )أبى عاص ي(  -الىصيراث  عارع  -صىق الضياراث  -هدضاريم  -مضزل البًر

 الضراًا وبالعىط -اهصار  -ألاصري  - صوار الضخضوح - 01

55 1    

جل  -مفترق صولت  -صىق الضياراث -هدضاريم -ألابراج الترهيت )جحر الضًً(  35

 وبالعىط -صراًا  -اهصار  -صوار الخىر  -الهىا 
30 1    

36 
عارع  -صوار بيذ الهيا الغربي  -مفترق الغيش زاًض  -بيذ خاهىن صوار الخعليم 

 -عارع الجالء  -الصفؼاوي  -صوار أبى عرر  -اجصاالث  -الفسىرة  -املغروع 

 وزارة ألاصري وبالعىط -الؼابى  -اهصار  -عارع الغهضاء  -الضراًا 

55 1    

37 

 -بيذ الهيا امليغيت  -صوار الخعليم  -عسبت بيذ خاهىن  -هراج بيذ خاهىن 

الصفؼاوي  -صوار أبى عرر  -الفالىحا - 5صوار الغهضاء  -مغروع بيذ الهيا 

 -وزارة ألاصري  -الؼابى  -اهصار -عارع الغهضاء  -الضراًا -عارع الجالء -

 مضدغفى اللضش وبالعىط -برعلىهت 

55 0  

38 

البىً  -الجرن  -عارع عضليت  -عارع مضعىص  -حباليا البلض  -صوار زمى 

مسجض أبى  -عارع اليرمىن  -أبى ألامين  –خليمت الضعضًت  -الحلبي  -اللضًم 

 -وزارة ألاصري  -اهصار  -الغفا  -عارع الىخضة  -طبيؽ  -أًىب ألاهصاري 

 صوار أبى مازن وبالعىط 

55 0  

39 
ر  -بيذ الهيا  عارع -الغيش زاًض  -الاجصاالث  -الضوار الغربي  -صوار الجنًز

اهصار  -الترزيص  -صراًا  -عارع الجالء  -عارع الصفؼاوي  -صوار أبى عرر 

 كصر العضٌ وبالعىط -الخىر  -صوار املاليت  -الؼابى -

55 0  

41 
جمراز مدؼت  -حباليا التروط  -مىكف الخلىلي  -مدؼت أبى كمر  -الغيش زاًض 

ض  - صاخت  -رمسون الضىافىر  -صوار الصضًم  -صالح الضًً  -عضليت  -البًر

 صوار أبى مازن وبالعىط -اهصار -الغفا -عارع الىخضة  -الضضرة -الغىا

55 0  

اجداص  - طبيؽ -الضضرة  -عارع ًافا  -أبى عبان  –الجرن  -حباليا البلض  41

 صوار املاليت وبالعىط -صوار أبى مازن  -اهصار  -الغفا  -الىىائط 
55 0  

الخي  -مفترق غريس  -جل الضلؼان )مفترق أبى الضكت( -صوار زعرب  -مفترق هير  42

 املغخل وبالعىط -امللىس ي  -اهصار  -ػريم املحرراث  -الضعىصي 
55 0  

مفترق الخدليت  -مفترق الجىرة  -الظهرة  - معً -مفترق مرججي  -صاله هىضا  43

 صراًا وبالعىط -اهصار  -صوار بني صهيال  -الغيش هاصر 
55 0  

44 
عارع  صًر  -مفترق الخدليت  -مفترق الجىرة  -برج عىض  -رفذ الجىازاث 

هف  -أبى الحصين  –املغروع  -صوار البلبيس ي  -أبى ًىصف الىجار  -ًاصين 

 وبالعىط -صراًا  -اهصار  -ألاوروبي مضدغفى  -ميراج 

55 0  

45 
صوار زربت  -صوار الخدليت  -العىصة  -مفترق روحي صبيذ  -رفذ الضفاع املضوي 

صوار -عارع الضىت  -صالت الضعاصة  -هف ميراج  -مىؼلت مصبذ  -العضش 

 وبالعىط-املغخل  -امللىس ي -اهصار  -صالح الضًً  -بني صهيال 

55 0  

46 
صوار بني  -صالح الضًً  - 7عارع  -برعلىهت  -اهصار  -الدغريعي  -امللىس ي 

جل  -مفترق العىصة  -الىجمت  -زربت العضش  -الؼريم الغربيت  -صهيال 

 وبالعىط -الضلؼان 

55 0  

وليت العلىم -عارع حالٌ  -صوار بني صهيال  -الىصيراث  -أزر الجالء  47

 والخىىىلىحيا وبالعىط
30 0  
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رقم 
سعة  خط السري اخلط

 سعر الوحدة العدد الباص
 مالحظات شيكل

48 
 -الصجاعيت  -الضضرة  -الصحابت  -الجالء  -صوار الصارور  -مفترق الغسالي 

معبر  -مضدغفى ألاوروبي  -صوار الخدليت  -صوار بني صهيال  -عارع صالح الضًً 

 هرم أبى صالم وبالعىط 

30 0  

 -مؼعم رمظان  -عمارة حاصر  -الىخيبت  -الضؼر الغربي  -هف اللرارة  49

 معبر هرم أبى صالم وبالعىط -رفذ العىصة  -ػريم رفذ الغربيت 
55 0  

زاهيىوط عمارة حاصر  -مفترق الصجاعيت  -مدؼت أبى عبان  -الصفؼاوي  51

 معبر رفذ البري وبالعىط -صوار العىصة رفذ  -الؼريم الغربيت  -
30 0  

 -عارع صالح الضًً  -املغازي املسجض الىبير -الضؼر الغربي -زاهيىوط  51

 كصر العضٌ -السهرة  -صوار أبى صرار  -صىق الىصيراث  -مضزل الىصيراث 
30 0  

  0 30 وبالعىط -هيابت غسة  -هيابت الىصؼي  -هيابت زاهيىوط  -هيابت رفذ  52

53 
هيابت  -الصجاعيت  -صراًا  -الجالء عارع  -عارع العيىن  -ألامً العام 

 -رفذ الضوار الغرقي  -هيابت زاهيىوط بجىار الترزيص  -الىصؼي صًر البلح 

 هيابت رفذ وبالعىط

30 0  

ج  54 ج  -صوار الغهضاء  -مىكف البًر عارع صالح  -صوار أبى رصاص  -هاصي البًر

 مىكف الصجاعيت وبالعىط -مفترق الىصيراث  -الضًً 
55 0  

55 
 -صالح الضًً الغرقي  -هف اللرارة  -الضؼر الغربي  -الىخيبت  -عمارة حاصر 

 - 06ػريم رفذ الغربيت -الترزيص اللضًم  -الخدليت  -صوار بني صهيال 

 معبر هرم أبى صالم وبالعىط -رفذ العىصة  -الخىىىلىحيا 

55 0  

56 
ػريم مداطًت  -الىراج الغرقي  -صوار العىصة  -عارع البدر  - مفترق غريس 

 -عارع حىرج  -برج عىض  -مفترق الجىازاث ألاٌو  -عرػت مدافظت رفذ 

 معبر هرم أبى صالم وبالعىط

55 0  

 -الىراج الغرقي  -مفترق الىجمت  -صوار العىصة  -مفترق الضفاع املضوي )رفذ(  57

 معبر هرم أبى صالم وبالعىط  -امللبرة الغركيت  -مفترق املضلخ 
55 0  

عارع صالح  -الخدليت  -صوار بني صهيال  -صوار أبى خميض  -أزر عارع حالٌ  58

 وبالعىط معبر هرم أبى صالم -الؼريم الغركيت  -الضًً 
55 0  

59 

-عمارة حاصر  -زؽ مراج  -صوار العىصة املىؼلت الغربيت  -جل الضلؼان 

  -رمسون صًر البلح  -ظ صالح الضًً  -الضؼر الغربي  -زاهيىوط البلض 

 -السهراء  -املخيم الجضًض  -عارع الضىق  -صوار الىصيراث  -رمسون املغازي 

 وبالعىطاللظاء العضىري املغخل  -ظ البدر 

55 0  

الغهضاء  -مىكف أبى الهىحت  -مىكف الغيش زاًض  -هراج بيذ خاهىن  61

 ملر الصليب ألاخمر وبالعىط  -مىكف الصفؼاوي  -الضخت 
 هلل ألاصري 0 55

61 
باججاه  -صالت الضعاصة  -رفذ )صازليت رفذ( بجىار مدؼت عىيش للبتروٌ 

 ٌ مفترق  -عارع صالح الضًً  -عارع حالٌ )خلىياث طبان(  زاهيىوط / او

 ملر الصيبب ألاخمر  -صوار املاليت اللضًم  - 7عارع  -مضن الىصؼي 

 هلل ألاصري 0 55
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 ببصبث وسارة انصحت( 2جذول رقى )

رقم 
 اخلط

سعة  خط السري
 الباص

 سعر الوحدة العدد
 شيكل

 مالحظات

010 

نهاًت عارع  -هماٌ عضوان  -مفترق هصار  -صوار زاًض  -مفترق خمىصة  -م بيذ خاهىن 

 -صوار أبى عرر  -مفترق الاجصاالث  -الغهضاء الضخت  -مضرصت الفازىرة  -اللضام 

 -مجمع الىصر  -مفترق الجالء مع العيىن  -أزر الجالء الصارور  -مفترق الصفؼاوي 

 -جمع الغفاء الؼبي م -عياصة الرماٌ  -ملعب فلضؼين  -عمارة هديل  -عمارة أمان 

 صوار خيضر كصر الحاهم وبالعىط.

41 0   

011 

مفترق الىمىم  -مرهس عرػت حباليا  -اليمً الضعيض  -أزر عارع الهىحا  -مفترق هصار 

مفترق صىبر  -صوار الصفؼاوي  -صوار أبى عرر  -مفترق مضرصت عاصًت أبى غسالت  -

مجمع  -مفترق الجالء مع العيىن  -مفترق أزر الجالء الصارور  -مارهذ الباعا 

 -عمارة هديل  -ملعب فلضؼين  -عياصة الرماٌ  -الىصر ثم مجمع الغفاء الؼبي 

 عمارة أمان وبالعىط.

41 0   

012 
مضدغفى غسة  -اللرارة صالح الضًً  -ميضان فلضؼين الضاخت  -م الغفاء الؼبي 

 ألاوروبي وبالعىط.
41 0   

013 

ض  -وليت الخىىىلىحيا  -صوار مسجض العىصة  -الضعىصي جل الضلؼان رمسون   -البًر

رمسون  -مسجض على  - 7عارع  -صوار صوال  -مضدغفى صار الضالم  -صوار بني صهيال 

 -مجمع الىصر لألػفاٌ  -مجمع الغفاء الؼبي  -عياصة الرماٌ  -الضراًا  -الؼيران 

 ملعب فلضؼين وبالعىط. -عمارة هديل  -عمارة أمان 

41 0   

014 
م غسة  -مضدغفى أبى ًىصف الىجار  -عارع عىوي طهير  -البلض  -جل الضلؼان 

 ألاوروبي وبالعىط.
41 0   

015 
عارع صًر  -صوار الجىازاث  -صوار العىصة  -مسجض علي بً أبي ػالب  -مىؼلت البلض 

 مضدغفى غسة ألاوروبي وبالعىط. -مضدغفى أبى ًىصف الىجار  -ًاصين 
41 0   

016 
زاهيىوط  –زربت العضش  –صوار الىجمت  -صوار مسجض العىصة  -جل الضلؼان 

 م عهضاء ألاكص ى وبالعىط. -ػريم صالح الضًً –بني صهيال  –الؼريم الغربيت 
41 0   

017 

الؼريم  -أٌو عارع حالٌ  -عمارة حاصر  -الظهرة زاهيىوط  -الغئىن الاحخماعيت 

عمارة  -ملعب فلضؼين  -عياصة الرماٌ  -الغفاء  - صوار الضخضوح - 01الغريبت عارع 

 مجمع الىصر وبالعىط. -عمارة آمان  -هديل 

41 0   

018 

 -كصر الحاهم  -الغيش عجلين  -ػريم البدر  -صًر البلح البلض  -عارع الىسيل 

 -عمارة آمان  -عمارة هديل  -ملعب فلضؼين  -عياصة الرماٌ  -مضدغفى الغفاء 

 وبالعىط.مضدغفى الىصر 

41 0   

001 

 -الغفاء  -كصر الحاهم  -ػريم البدر  -صوار أبى صرار  -الحضاًىت  -صىق الىصيراث 

مجمع الىصر لألػفاٌ  -عمارة آمان  -عمارة هديل  -ملعب فلضؼين  -عياصة الرماٌ 

 وبالعىط.

41 0   

000 

صوار صولت  -مفترق الىصيراث مسبر الياصين  -صيضلت السهىر  -صىق الىصيراث 

عياصة  -م الغفاء  -صوار خيضر كصر الحاهم  -عارع الثالثيني  -عضلىلت  -السيخىن 

 مضدغفى الىصر وبالعىط. -عمارة آمان  -عمارة هديل  -ملعب فلضؼين  -الرماٌ 

41 0   

001 
الهالٌ  -الغئىن الاحخماعيت  -صيضليت عاهين  -املغروع  -الىخيبت  -هف اللرارة 

 مضدغفى ألاوروبي وبالعىط. -صوار بني صهيال  -عارع حالٌ  -ألاخمر 
41 0   
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رقم 
سعة  خط السري اخلط

 سعر الوحدة العدد الباص
 مالحظات شيكل

   0 41 مضدغفى غسة ألاوروبي وبالعىط. -عبضان  -صوار بني صهيال  -صوار أبى خميض  002

003 

صالت  -رمسون املغازي  - بىً فلضؼين -مدؼت عىيلت  -صًر البلح خاحس أبى هىلي 

ج  -صلضبيل  رمسون  -السيخىن  7مفترق صولت ثم عارع  -هدضاريم  -واصي غسة  -البًر

 -عمارة آمان  -مضدغفى الىصر  -مجمع الغفاء الؼبي  -عياصة الرماٌ  -الؼيران 

 ملعب فلضؼين وبالعىط. -عمارة هديل 

41 0   

004 
 -الجالء مع العيىن ثم عارع الىفم ثم رمسون الصجاعيت  - إلاهضوهيس يمضدغفى 

 م هاصر الؼبي زاهيىوط وبالعىط. -عارع صالح الضًً 
21 0   

005 
مضًىت  -الؼريم الغربيت  -هف اللرارة  -رمسون صًر البلح  -البلض   -معضىر صًر البلح 

 مجمع هاصر الؼبي والعىصة وبالعىط. -عمارة حاصر  -خمض 
21 0   

006 

ج أبى رصاص   -عارع الثالثيني  -عضلىلت  -ععفىغ  -مفترق صولت  -هدضاريم  -البًر

 -عمارة هديل  -ملعب فلضؼين  -عياصة الرماٌ  -مجمع الغفاء الؼبي  -رمسون ألازهر 

 مجمع الىصر وبالعىط.  -عمارة أمان 

41 0   

007 
بجىار مىخجع  - 7عارع ثم مفترق صولت  7ثم عارع الصىاعت ثم عارع  -م الغفاء 

 الىىر الهىضصت والصياهت ثم مضدغفى التروي وبالعىط.
44 0   

008 
م غسة ألاوروبي وليت  -عارع صالح الضًً  -حباليا  -بيذ الهيا  -م بيذ خاهىن 

 الخمريع وبالعىط.
21 0   

011 

 -الجالء الصارور  -عمارة السهارهت  -الصحابت  -رمسون الضىافىر  -رمسون الصجاعيت 

مفترق  -املغروع  -الفازىرة  -مفترق الضخت الغهضاء  -صوار أبى عرر  -الصفؼاوي 

 مضدغفى بيذ خاهىن وبالعىط. - إلاهضوهيس يمضدغفى  -الضوار الغربي 

41 0   

010 
مضدغفى هاصر الؼبي  -بني صهيال  -عبضان الصغيرة  عبضان الىبيرة ثم  -زساعت 

 وبالعىط.
41 0   

011 
ج  -مىكف الىصيراث  -مضًىت السهراء  م عهضاء  -مضزل املغازي  -مضزل البًر

 ألاكص ى وبالعىط.
41 0   

012 
مجمع هاصر الؼبي  -الؼريم الغربيت  -صوار العىصة  -عارع الىص  -جل الضلؼان 

 وبالعىط.
41 0   

013 

 -مفترق أبراج الىصيراث  -رمسون صًر البلح عارع صالح الضًً  -صًر البلح البرهت البلض 

مسجض علي بً  - 7عارع  -مفترق صولت  -مسبر اليازجي السيخىن  -مدؼت أبى عاص ي 

ملعب  -عياصة الرماٌ  -مجمع الغفاء الؼبي  -برعلىهت  -أبي ػالب ثم صوار الضخضوح 

 مضدغفى الىصر وبالعىط. -عمارة آمان  -عمارة هديل  -فلضؼين 

41 0   

014 

صوار الحلبي  -الصارور  -الغارع الثالث  -ألامً العام  -صوار الىرامت  -الخىأم  06صوار 

 -صوار الغيش زاًض  -أبى كمر  -مفترق الهىحا  -الفالىحا  -صوار الضخت الغهضاء  -

 مضدغفى بيذ خاهىن وبالعىط. - إلاهضوهيس يمضدغفى 

41 0   

015 

 -عمارة هديل  -رمسون الصجاعيت  -ػريم صالح الضًً  -هف اللرارة  -مضًىت خمض 

عمارة  -مجمع الىصر  -مجمع الغفاء  -عياصة الرماٌ  -ملعب فلضؼين  -عمارة آمان 

 حجازي الخىأم وبالعىط.

41 0   

016 

املبيع مسجض بيارة  -صيضليت اليرمىن  -البغير  -الغعف مضرصت صبخي أبى هرظ 

عارع  -مىكف حباليا  -بريض الصجاعيت  -مدؼت أبى حبت  -عارع خضىين  -الغهضاء 

 مجمع الىصر وبالعىط. -مجمع الغفاء الؼبي  -عياصة الرماٌ  -الىخضة 

41 0   
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رقم 
سعة  خط السري اخلط

 سعر الوحدة العدد الباص
 مالحظات شيكل

017 

مضرصت  -صار صىق الجمعت  -مضدغفى الحرازيً  -عارع املىصىرة مدؼت عبيض 

عمارة  -رمسون طبيؽ  -عارع الىخضة  -بريض الصجاعيت  -مدؼت أبى حبت  -املهاحريً 

مجمع الغفاء الؼبي  -عياصة الرماٌ  -ملعب فلضؼين  -عمارة أمان  -هديل 

 وبالعىط.

41 0   

018 
 إلى الضضرة  -مدؼت أبى عبان مسجض العمري ثم حباليا 

ً
عارع  -عارع ًافا وصىال

 عمارة أمان وبالعىط. -مجمع الغفاء  -عياصة الرماٌ  -مسازن الصيضلت  -الصحابت 
41 0   

021 

صوار  -رمسون أبى ػالٌ  -عارع الىصر  -عارع العيىن  -مً آزر الجالء مفترق العيىن 

مفترق  -مسجض علي بً أبي ػالب  -( 7عارع ) -مىتزه برعلىهت  -وزارة ألاصري  -املاليت 

بىضر  -زاهيىوط عمارة حاصر  -بني صهيال  -ػريم صالح الضًً  -هدضاريم  -صولت 

رفذ مضدغفى جل الضلؼان  -صوار العىصة والىجم  -الؼريم الغربيت  -زاهيىوط 

 وبالعىط.

41 0   

020 
 بمىؼلت معً  -مغروع عامر 

ً
 -حىرث اللىث  -ألاوروبي عارع ػريم صالح الضًً مرورا

 مجمع هاصر الؼبي وبالعىط. -صوار بني صهيال 
41 0   

021 

 -عارع زربت العضش  -صوار زربت العضش  -الغارع العام  -جل الضلؼان مسجض صعض 

مضدغفى ألاوروبي  - اليليت -املغروع  -عارع الجامعت  -برج عىض  -عارع صضام 

 وبالعىط.

41 0   

022 

 -كصر الحاهم  -ػريم البدر  -مضًىت السهراء  -املخيم الجضًض  -صىق الىصيراث 

مجمع الىصر  -عمارة آمان  -عمارة هديل  -ملعب فلضؼين  -عياصة الرماٌ  -الغفاء 

 لألػفاٌ وبالعىط.

41 0   

023 
ج   -عياصة املغازي  -املغازي الؼريم املىضىرة  -امللبرة  -صوار الغهضاء  -مىتزه البًر

 مضدغفى عهضاء ألاكص ى وبالعىط. -املصضر  -مفترق صضقي 
41 0   

024 
 الغاػئمعضىر   -مضدغفى الىصر  -بهلٌى  -ألامً العام  -الىرامت  -الخىأم  06صوار 

 الىخيبت وبالعىط. -كصر الحاهم  -الغفاء  -عارع خميض  -الغمالي 
41 0   

025 

عارع  -عارع صًر ًاصين  -مفترق غبٌى  -عارع املضزه  -عارع صضام  -صوار الخربت 

صوار  -الىجمت  -صوار العىصة  -بىً فلضؼين  -صوار الجىازاث  -برج عىض  -الجامعت 

 الهالٌ إلاماراحي وبالعىط. -الضؼريت 

41 0   

026 
ثم البرون ثم البرهت ثم مفترق أبى  معضىر صًر البلح مفترق الىسيل ثم صوار الهباظ

 لهلىب ثم الحىر ثم البلض مسجض أهصار ثم إلى مضدغفى عهضاء ألاكص ى وبالعىط.
41 0   

027 

ج ثم مضزل الىصيراث   -رمسون صًر البلح  -ػريم صالح الضًً املغازي  -مضزل البًر

ػريم صالح الضًً إلى مضدغفى  -بني صهيال  -هف اللرارة  -أبى العجين  - واص الضللا

 -عياصة الضلؼان  -عياصة عهضاء رفذ  -مضدغفى أبى ًىصف الىجار  -ألاوروبي 

 مضدغفى الهالٌ إلاماراحي وبالعىط.

41 0   

028 

مفترق عهضاء  -ػريم صالح الضًً  -مىكف بني صهيال  -بلضًت عبضان الىبيرة 

 -مجمع الغفاء الؼبي  -عياصة الرماٌ  -مفترق الصجاعيت  -صوار صولت  -ألاكص ى 

 ملعب فلضؼين وبالعىط. -عمارة هديل  -عمارة آمان  -مجمع الىصر 

41 0   

031 

 إلى صوار صضقي  -مضزل املغازي الرئيس ي 
ً
الؼريم املىضىرة  -الضزٌى باملغازي وصىال

 إلى صوار صولت عارع صالح الضًً  -هدضاريم  -
ً
صوار  -مسجض على  - 7عارع  -وصىال

 -مجمع الغفاء الؼبي  -عياصة الرماٌ  -عارع الصىاعت برعلىهت  -الضخضوح 

 ملعب فلضؼين وبالعىط. -عمارة أمان في عمارة هديل  -مضدغفى الىصر 

41 0   
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رقم 
سعة  خط السري اخلط

 سعر الوحدة العدد الباص
 مالحظات شيكل

030 

رمسون  -الغفاء  -ظ الىصر  -مجمع الىصر  -مفترق العيىن الجالء  -الجالء  ازر 

 -عارع صالح الضًً  -مفترق صولت  - 7عارع  -صوار الخىر  -رمسون ألازهر  -الدغريعي 

 مضدغفى الضرة وبالعىط.

41 0   

031 

مرهس  –صوار هصار  –هماٌ عضوان  –الضوار الغربي  –صوار زاًض  –بيذ خاهىن 

 مضدغفى الضرة –مسجض الصضًم  –الجرن  –الغرػت 

 والعىصة بالعىط 

41 0   

032 

صوار بني  -ػريم زاهيىوط الغربيت  -صوار العىصة  -رفذ الضلؼان مفترق أبى الضعيض 

 -مسبز البىا الىصيراث  -مضزل الىصيراث  -مضزل املغازي  -مضزل صًر البلح  -صهيال 

اكت   التروي  وبالعىط.مضدغفى الصضاكت  -املغر

41 0   

033 
 -عارع الجالء  -معضىر حباليا  -عارع الهىحا  -صوار الغيش زاًض  -أبراج الىضي 

 مضدغفى الصضاكت التروي  وبالعىط. -هدضاريم  -عضلىلت  -مفترق الضراًا 
41 0   

034 

 -وليت املجخمع  -مسجض على  7عارع  -مفترق صولت  -ػريم صالح الضًً  -هدضاريم 

 -رمسون ألازهر  -مفترق الصىاعت  -مىتزه برعلىهت  -عارع الصىاعت  -صوار الضخضوح 

 -ملعب فلضؼين ملر إلاصعاف والؼىارئ  -عياصة الرماٌ  -مجمع الغفاء الؼبي 

 مجمع الىصر وبالعىط. -عمارة أمان  -عمارة هديل 

41 0   

035 

 -رمسون عضلىلت  -عضلىلت  -هاصي السيخىن  -مسجض صالح الضًً  -مفترق صوله 

 -عياصة الرماٌ  -رمسون طبيؽ  -رمسون الضراًا  -رمسون الؼيران  -عارع الثالثيني 

ملعب فلضؼين  -عمارة هديل  -عمارة أمان  -مجمع الىصر  -مجمع الغفاء الؼبي 

 ملر إلٍاصعاف والؼىارئ  وبالعىط.

41 0   

   0 41 مضدغفى أبى ًىصف الىجار وبالعىط. -عارع عىوي طهير  -البلض  -جل الضلؼان  036

037 
عارع صًر  -صوار الجىازاث  -صوار العىصة  -مسجض علي بً أبي ػالب  -مىؼلت البلض 

 مضدغفى أبى ًىصف الىجار وبالعىط. -ًاصين 
41 0   

038 

 -صوار أبى عرر  -صوار الحلبي  -رمسون زمى  -رمسون اللرم  -الضىافىر   -الصجاعيت 

 -أبى كمر   -مضدغفى اليمني  -عارع الهىحا  -الغهضاء الضخت  -الاجصاالث  -الفالىحا 

 وبالعىط. إلاهضوهيس ي -بيذ خاهىن  - إلاهضوهيس ي -مفتر ق هصار  

41 0   

041 

الىرامت برج  –ألامً العام  –آزر الجالء  –السهارهت  –مفترق الصحابت مع اليرمىن 

صالت الؼيب  – الاجصاالث –أبى عرر  –صوار الصفؼاوي  –صوام الخىأم  –ألاهضلط 

  –الضوار الغرقي  –الضوار الغربي  –
ً
 –بيذ خاهىن  – إلاهضوهيس ي –م بلضم صابلا

 وبالعىط. إلاهضوهيس ي

41 0   

040 
م  –صالح الضًً  –عارع حىرج  –عارع صًر ًاصين  –برج عىض  –الجىازاث 

 م هاصر وبالعىط. –بني صهيال  –معً  –ألاوروبي 
41 0   

041 
ج  بني  -الؼريم الغركيت  -اللراراة  -صًر البلح  -املغازي  -الىصيراث  -رمسون البًر

 مجمع هاصر الؼبي وبالعىط -عمارة حاصر  -صهيال 
41 0   

042 
ج  مضدغفى غسة ألاوروبي  -بني صهيال  -صًر البلح  -املغازي  -الىصيراث  -رمسون البًر

 وبالعىط
41 0   
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 ببصبث وسارة انرتبيت وانتعهيى( 3جذول رقى )

 مالحظات
 سعر الوحدة

 شيكل
سعة  العدد

 الباص
رقم  خط السري

 اخلط

  0 41 
ج  -املغازي  -السواًضة  -مىكف بني صهيال -زان ًىوط/ أٌو ظ حالٌ   -البًر

 التروط وبالعىط -حباليا البلض  -مىكف الصجاعيت 
110 

  0 41 
ج  -الىصيراث  -املغازي  -املصضر  -مىكف صًر البلح   الغفا  -الضراًا -البًر

 وبالعىط
111 

  0 14 
مىكف  -مىق الصجاعيت  -ظ صالح الضًً  -صىق الىصيراث  -مضزل املغازي 

 حباليا وبالعىط م 
112 

ج  -ظ صالح الضًً  -املغازي صضقي  41 1    113 وبالعىط ص  -الصجاعيت  -البًر

  0 41 
الضراًا  -ظ الجالء –الصفؼاوي  –ظ الغهضاء  –أٌو الهىحا  -الغيش زاًض 

 والعىط ص 
114 

 115 وبالعىط م  –مضًىت خمض  -اللرارة -بني صهيال -زاهيىوط -صورة العىصة  –رفذ  41 1  

  1 41 
وبالعىط  –مضًريت عرق زاهيىوط  -بني صهيال -زاهيىوط -صورة العىصة  –رفذ 

 ص 
116 

  0 41 
ج  -ظ صالح الضًً/ الىصيراث -السهراء  -الضراًا  –أزر الجالء   –املغازي  -البًر

 الضييت وبالعىط ص  -صوار  -صوار بني صهيال  -صًر البلح  -السواًضة 
117 

  0 14 
ج   -ظ صالح الضًً  -الىصيراث  -السهراء  مفترق صًر  -السواًضة  -املغازي  -البًر

 صوار الضييت  وبالعىط ص  -صوار بني صهيال  -البلح 
118 

  0 14 
مضًريت عرق زاهيىوط وبالعىط  -صوار بني صهيال -ظ صالح الضًً  -الىصيراث 

 ص 
101 

  0 41 
ج ج -صوار الغهضاء -مىكف البًر  -ظ صالح الضًً -صوار أبى رصاص -هاصي البًر

 مىكف الصجاعيت وبالعىط ص  -مفترق الىصيراث
100 

  0 41 

 -صًر البلح  -مىكف بني صهيال  -زان ًىوط/ الهالٌ ألاخمر أٌو ظ حالٌ 

ج  -املغازي  -السواًضة وبالعىط  التروط -حباليا البلض  -مىكف الصجاعيت  -البًر

 ص

101 

  1 41 
 -مىكف الصجاعيت -املحؼت -مىكف البلض -معضىر صًر البلح -أٌو ظ الىسيل

 وبالعىط ص 
102 

  0 41 
الىصيراث  –املغازي  –صال الضًً ألاًىبي  -معضىر صًر البلح -مىكف صًر البلح

ج   الضراًا وبالعىط ص –مىكف حباليا  –البًر
103 

  0 41 
 -أٌو عارع حالٌ -الؼريم الغريبت -عمارة حاصر -زان ًىوط/ الغئىن الظهرة 

 مىكف الغفا وبالعىط ص  -الضفارة املصريت –الضراًا  -صالح الضًً
104 

  1 41 

 -املصضر -الىصؼي -صالح الضًً -الىجمت -مفترق العىصة –جل الضلؼان 

رمسون  –الغعيبت مفترق  -مفترق عضلىلت -ظ البضاجين -املغازي  -السواًضة

 طبيؽ وبالعىط 

105 

  0 41 
 -صوار بني صهيال -صالح الضًً –ظ حالٌ  –مفترق العىصة  -جل الضلؼان/ غريس

ج –صًر البلح   الغفا وبالعىط م  -الضراًا –رمسون الصجاعيت  -البًر
106 

ج  -ظ صالح الضًً -املغازي صضقي 41 1    107 وبالعىط م  -الصجاعيت –البًر

 108 مىكف الصجاعيت وبالعىط ص  -مىكف الىصيراث 41 1  
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 مالحظات
 سعر الوحدة

سعة  العدد شيكل
رقم  خط السري الباص

 اخلط
 111 مىكف الصجاعيت وبالعىط م  –مىكف  الىصيراث  41 1  

  0 41 
مىكف  -املحؼت -مىكف صًر البلح -معضىر صًر البلح -أٌو مفترق ظ الىسيل

 الصجاعيت وبالعىط م 
110 

 111 الغفا وبالعىط ص  -الضراًا -مىكف الىصيراث 41 1  

  0 41 
مىكف الصجاعيت وبالعىط  -ظ مضعىص -الجرن  –حباليا التروط  -الغيش زاًض

 ص 
112 

  0 41 
 -ظ الجالء -ظ الجالء -الصفؼاوي  –ظ الغهضاء  -أٌو الهىحا -الغيش  زاًض

 الصجاعيت وبالعىط م  -الصحابت -الضراًا
113 

  0 14 
 -ظ صالح  الضًً -زمى -الجرن  -مدؼت جمراز -اليمً الضعيض –الغيش زاًض 

 وبالعىط م  –الصجاعيت 
114 

  0 41 
 -أٌو عارع حالٌ -الؼريم الغريبت -عمارة حاصر -زان ًىوط/ الغئىن الظهرة

 وزارة التربيت والخعليم ص  -صالح الضًً
115 

  0 41 
امللىس ي وبالعىط  -الضراًا –عارع البدر  -معضىر صًر البلح -املحؼت صًر البلح

 ص 
116 

ج-املغازي -السواًضة -مضًىت خمض 14 0    117 الغفا وبالعىط ص-الضراًا-الصجاعيت-البًر

 118 وزارة التربيت والخعليم وبالعىط ص  -الجالء  -الصفؼاوي  -حباليا  -بيذ خاهىن  41 0  

 121 وزارة التربيت والخعليم ص -الغاػئ  -مفترق املسهر  -غسة ألامً العام  41 0  

  0 14 
مىكف  -ظ مضعىص -الجرن  –حباليا التروط  -الغيش زاًض -بيذ خاهىن 

 الصجاعيت وبالعىط ص 
120 

 121 الضراًا وبالعىط ص  -الجالء –حباليا التروط  -الغيش زاًض -بيذ خاهىن  14 0  

  1 14 
مضًىت  -زان ًىوط  -جل الضلؼان  –هلل ػالب/ ػالباث مىفىفين )معبر رفذ 

 السهرة( 
122 

 123 مضًىت السهرة( -هلل ػالب / ػالباث  مىفىفين )عرق زاهيىوط 14 0  

 124 مضًىت السهرة( -بيذ خاهىن  -بيذ الهيا -هلل ػالب/ ػالباث  مىفىفين )حباليا 14 0  

 125 أهصار (  –هلل ػالب/ ػالباث  صم )زاهيىوط  14 0  

 126 أهصار(  -زاهيىوط –هلل ػالب / ػالباث صم )رفذ  21 1  

 127 أهصار(  -زؽ الىفم  -غسة  -هلل ػالب/ ػالباث  صم )الغماٌ 24 0  

 128 أهصار(  -زؽ الضىصاهيت  -غسة  -هلل ػالب/ ػالباث  صم )الغماٌ 14 0  

 131 أهصار( -/ ػالباث  صم )بيذ خاهىن  هلل ػالب 14 0  

 130 هدضاريم( -هلل ػالباث املضرصت املهىيت )صًر البلح  41 1  

 131 هدضاريم( -شجاعيت  -هلل ػالباث املضرصت املهىيت )الضراًا  41 1  
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 قـــــــزار وانتــــــــــــــشاوإ




ػػ برفتي مسثاًل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىػية رقع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأقخ أنا السػقع أدنا

 بالتػػالي:ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعغ  شخكة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مػػغ شػػػخوط عامػػػة وخاصػػػة  2021/ 26 ا ورد بػثػػػائق العصػػاء السصػػػخوح رقػػػعبػػينشي قػػػخأت وتفيسػػػت كافػػة مػػػ .1

 ومػاصفات وألتـد التداما قانػنيًا بتلظ الذخوط والسػاصفات .
 سا ألتـد بيف يبقى العخض السقجـ مشي ساري السفعػؿ وال يجػز لي الخجػع عشو لسجة ستػف يػمػا مػغ تػاريخ  .2

 مػعج لتقجيع العخوض.آخخ 
 أسػبػعخػالؿ  ديػػاف السػػضفيغ مػغ قبػل تػريج بسػجب العصاء السحكػر أعػاله والتػي يػتع شلبيػاالوكحلظ ألتـد ب .3

وذلػػظ مػػغ تػػاريخ تػقيػػع العقػػج واسػػتالـ أوامػػخ التػريػػج علػػى أف ت ػػػف تلػػظ األصػػشاؼ السػػػردة مػػغ قبلػػي وفقػػًا 
 .للسػاصفات والذخوط السشرػص علييا في ىحا العصاء

 وىحا إقخار وتعيج مشي بحلظ أقخ وألتـد بكل ما ورد بو دوف أي ض ح أو إ خاه .     
 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسػع السشػػاقػػز :ػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقع السذت ل السخخز :ػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعػشػػػػاف :ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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