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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 اءات المركزيةـلجنة العط
 0101/  04 عطاء

 

دولة استئجار حافالت لنقل موظفي  تعمن وزارة المالية/لجنة العطاءات المركــزية عن طرح عطاء حكومي     
 كراسة ووثائق العطاء. تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في ونقل األسرى ونقل الصم والمكفوفين فمسطين

فعمى الشركات ذات االختصاص والمسجمة رسميًا وترغب في المشاركة في ىذا العطاء مراجعة وزارة المالية / 
خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول  تل اليوا بجوار محطة فارس لمبترولاإلدارة العامة لموازم العامةـ 

 ( شيكل غير مستردة تورد إلى خزينة وزارة المالية.111قابل دفع مبمغ )عمى كراسة المواصفات ووثائق العطاء م
المالية في  الموازم وزارةآخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات باإلدارة العامة 

وتفتح المظاريف بحضور ممثمي  02/10/0101الموافق  الثالثاء من ظير يوم العاشرةىو الساعة  غـزة
 .الزمان والمكانالمتناقصين في نفس 

 جلنت انعطبءاث املزكشيت
 يالحظت:ـ

 عمى من يرسو عميو العطاء. . أجرة اإلعالن في الصحف1
. يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنكــي صــادرين مــن بنــك معتمــد لــدى وزارة الماليــة ب ــزة )البنــك الــوطني 2

ــاج اإلســالمي( ــك االنت ــوزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا  أو بن ــابع ل ــك البريــد الت أو ســند دفــع معتمــد صــادر مــن بن
مــن آخــر موعــد لتقــديم  ثالثــة شــيور" كتــيمين دخــول " ســاري المفعــول لمــدة دوالر  1000المعمومــات بمبمــغ 

 العروض.
 . تقدم األسعار بالشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب.3
 اءات غير ممزمة بقبول أقل األسعار.. لجنة العط4
 . اإلدارة العامة لموازم غير مسئولة عن أي مبمغ نقدي يرفق مع العطاء.5
 2832671لممراجعة واالستفسار ىاتف رقم: .6
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 انشزوط انعبيت 
 

 أوالً: إعذاد وتقذيى انعزوض ين قبم املتنبقصني:ـ
والوثائق المرفقة بدعوة العطاء بعـد أن يقـرأ ىـذه الوثـائق يعد المناقص عرضو وأسعاره عمى الجداول والنماذج  .0

ويــتفيم جميــع مــا ورد فييــا ويخــتم ويوقــع كافــة وثــائق دعــوة العطــاء ويقــدميا ضــمن العــرض كاممــة عمــى أن 
 يتحمل كافة النتائج المترتبة عمى عدم قيامو بالتدقيق واالستكمال بصورة صحيحة.

الســـعر رســوم الجمـــارك والضــريبة المضـــافة وأجــور التحـــزيم  تكتــب أســعار العطـــاء بالشــيكل عمـــى أن يشــمل .0
 والت ميف ومصاريف النقل والتحميل والتنزيل والتيمين وجميع الرسوم والمصاريف األخرى.

أو التعـديل أو الشـطب  يعد المناقص عرضو مطبوعًا أو مكتوبـًا بـالحبر األزرق أو األسـود فقـط ويحظـر المحـو .1
تصحيح من ىذا القبيل يوضع عميو خطـين متـوازيين بـالحبر األحمـر ويعـاد كتابـة أو اإلضافة في العرض وكل 

 الصواب بالحبر األزرق أو األسود ويوقع بجانبو من قبل من أجرى التصويب.

 مـف م مـق بكحكـام ويكتـب يقدم المنـاقص عرضـو مرفقـًا بـو الوثـائق المطموبـة مـع تـيمين دخـول العطـاء فـي م .2
   لممناقصــة رقــم ونقــل األســرى ونقــل الصــم والمكفــوفين مــوظفي الحكومــةنقــل اســتئجار حــافالت ل عميــو عطــاء

وكـذلك اســمو وعنوانـو بالكامــل ورقــم اليـاتف والفــاكس ورقـم صــندوق البريــد الخاصـين بــو لترســل  0101/ 04
تعـديل  إليو المكاتبات المتعمقة بالعطـاء وعميـو تبميـــغ اإلدارة العامـة لمـوازم / وزارة الماليـة خطيـًا بـيي ت ييـر أو

انيا وبخالف ذلك يحق لمجنـة العطـاءات في عنوانو وعميو أن يكتب أيضًا اسم الدائرة التي طرحت العطاء وعنو 
 أن تيمل العرض المقدم منو.

يودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات المخصص ليـذا ال ـرض لـدى اإلدارة العامـة لمـوازم قبـل  .3
انتيــاء المــدة المحــددة لــذلك وكــل عــرض ال يــودع فــي صــندوق العطــاءات قبــل آخــر موعــد لتقــديم العــروض ال 

 د إلى مصدره م مقًا .ينظر فيو ويعا

يمتـزم المنـاقص بـين يبقـى العـرض المقـدم منـو نافـذ المفعــول وال يجـوز لـو الرجـوع عنـو لمـدة سـتين يومـا مــن  .4
 تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

 ثبنيًب: انشهبداث واملستنذاث انزمسيت املطهىبت:ـ
لوثـائق المطموبـة منـو وىـي عمـى يرفق المناقص مع عرضو ) خاصة إذا كـان يشـارك ألول مـرة ( الشـيادات وا .0

 النحو التالي:
 .صورة مصدقة عن شيادة مزاولة المينة وكذلك السيرة الذاتية لمشركة 
 .السجل التجاري أو الصناعي لمشركة 

 .شيادة خمو طرف من دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة 

نشرات أو معمومات فنيـة تعـرف بـالموازم عمى المناقص أن يرفق بعرضو النسخة األصمية من أية كتالوجات أو  .0
ذا كانت تمك العينات غير قابمـة لمنقـل  المعروضة وكذلك يقدم مع عرضو العينات المطموبة في دعوة العطاء وا 

ال يكون لمجنة العطاءات عدم النظر بالعرض.  فعميو أن يحدد مكانيا والوقت الذي يمكن رؤيتيا فيو وا 

 أو معمومات يرغب بكضافتيا ويرى أنيا ضرورية  لتوضيح عرضو.يحق لممناقص أن يضيف أية وثائق  .1
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 :تأيينبث وضًبنبث انعطبء :بً ثبنث
يمتـزم المنـاقص أن يرفـق بعرضـو سـند دفـع معتمـد صـادر مـن بنـك البريـد التـابع  :تيمين الدخول في العطـاء .0

بنك يتعامل مـع السـمطة أو عمى شكل كفالة أو شيك بنكي صادر من  لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات
" كتـيمين دخـول " وال ينظـر  دوالر 0111( بمبمغ أو بنك االنتاج الفمسطينية في غزة )البنك الوطني اإلسالمي

عمـى أن تعـاد تيمينـات الـدخول فـي العطـاء إلـى مقـدمييا مـن  بتيمين دخول العطـاء في أي عرض غير معزز
 من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض. يوماً  11بعد مدة  المناقصين الذي لم يحال عمييم العطاء

يمتــزم المتنــاقص الفــائز بالعطــاء أو بــيي جــزء مــن بنــوده بتقــديم تــيمين حســن التنفيــذ : تــيمين حســن التنفيــذ .0
أو  وذلك عمى شكل سند دفع معتمد صادر من بنـك البريـد حسـب األصـول دوالر 0111بقيمة لمعطاء المحال 

فــي غــزة )البنــك الــوطني  مــن بنــك يتعامــل مــع الســمطة الفمســطينيةعمــى شــكل كفالــة أو شــيك بنكــي صــادر 
يـوم مـن تـاريخ تبمي ـو بقـرار إحالـة العطـاء عميـو مـن قبـل اإلدارة العامـة  03خـالل  (أو بنك االنتاج اإلسالمي

لموازم عمى أن يكون ساري المفعول مدة سريان العقد، ويعاد تيمين حسن التنفيذ إلى المتعيد بعد تنفيـذ كافـة 
ــوازم بــاإلفراج عــن ا ــدائرة المســتفيدة لــبدارة العامــة لم اللتزامــات المترتبــة عميــو بموجــب طمــب خطــي تقدمــو ال

 التيمين )حيث يتم إصدار شيك بقيمة الكفالة من وزارة المالية(.
 

 :وتقييًهب انعطبءاث فتح: بً رابع
العطـاء وتقـوم ىـذه المجنـة بفـتح يدعو مـدير عـام المـوازم العامـة لجنـة فـتح مظـاريف  :لجنة فتح المظاريف -0

العطاءات بحضور المناقصين أو ممثمـييم فـي الزمـان والمكـان المحـددين فـي دعـوة العطـاء بعـد اتخـاذ اإلجـراءات 
 -التالية:

إثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف وكل عطاء يفتح مظروفـو يضـع رئـيس المجنـة عميـو وعمـى  -أ
 كسر اعتيادي بسطو رقم العطاء ومقامو عدد العطاءات الواردة.مظروفو رقمًا مسمساًل عمى ىيئة 

ثبات عددىا. -ب  ترقيم األوراق المرفقة مع العطاء وا 

قراءة اسم مقدم العطاء واألسعار وقيمة التيمين االبتدائي المقدم من كل منـاقص وذلـك بحضـور المناقصـين  -ث
 أو ممثمييم.

عمـى العطـاء ومظروفـو وكـل ورقـة مـن أوراقـو وكـذلك التوقيع من رئيس المجنة وجميع األعضاء الحاضـرين  -ث
 عمى محضر المجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابقة.

يحــدد مـدير عــام المــوازم العامــة األشـخاص أو الجيــات الــذين تتكــون مــنيم  :لجنـة دراســة وتقيــيم العــروض -0
ونيـة وتقـدم توصـياتيا المناسـبة لمجنـة المجنة الفنية التي تقوم بدراسة العروض من النـواحي الفنيـة والماليـة والقان

 -العطاءات المركزية بعد أخذ المعايير التالية في االعتبار:
 ال ينظر في أي عرض غير معزز بتيمين دخول العطاء.  -أ

تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية وفقًا لمواصـفات المـوازم المطموبـة عمـى جـدول    -ب
وتخضع كافة العروض لنفس المعايير من حيـث التـزام المنـاقص بعرضـو بمواصـفات وشـروط يعد ليذه ال اية، 

 دعوة العطاء.
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يؤخــذ بعــين االعتبــار كفــاءة المنــاقص مــن النــاحيتين الماليــة والفنيــة ومقدرتــو عمــى الوفــاء بالتزامــات العطــاء   -ت
وسمعتو التجارية والتسييالت التي يقدميا أو الخدمة التي يوفرىا وقطع ال يـار وورش الصـيانة و كـذلك كونـو 

ال تتــوفر فيــو كــل أو بعــض ىــذه  وكيــل أو مــوزع لوكيــل أو تــاجر، ولمجنــة اســتبعاد عــرض المنــاقص الــذي
 المتطمبات.

 تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم أرخص األسعار ثم الذي يميو حتى تتم دراسة العروض المقدمة.  -ث

ص إذا توافرت فـي العـرض كافـة الشـروط والمواصـفات والجـودة توصـي المجنـة الفنيـة باإلحالـة عمـى مقـدم أرخـ -ج
الترسـية عمـى أكثـر مـن مـورد لمصـنف الواحـد بـالرغم مـن اخـتالف من حق المجنة الفنية أن توصي باألسعار و 
 األسعار.

في حالة عدم توافر المتطمبات في العرض الذي يتضمن أرخص األسعار تنتقل الدراسة إلى العـرض الـذي يميـو  -ح
بالسعر إلى أن تصل إلى العرض الذي تتوافر فيـو المتطمبـات لبحالـة عمـى أن تبـين أسـباب اسـتبعاد العـروض 

 رخص بشكل واضح.األ 

إذا تســاوت المواصــفات واألســعار والشــروط والجــودة المطموبــة يفضــل المنــاقص الــذي يتضــمن عرضــو ميــزات  -خ
إضافية ثم المقدم لممنتجات المحميـة، ثـم المنـاقص المقـيم بفمسـطين بصـورة دائمـة، ثـم مـدة التسـميم األقـل إذا 

 كانت سرعة التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.

 انتشايبث املتعهذ أو املىرد :ـ :بً خبيس
عمى المتعيد الذي أحيل عميو العطـاء اسـتكمال إجـراءات العقـد الخـاص بقـرار اإلحالـة وتوقيـع االتفاقيـة ومـا  .0

 يمحقيا من أوراق ومستندات بما فييا )أوامر الشراء(.
 يمتزم المتعيد بالتوريد حسب الطمب من تاريخ استالمو ألمر التوريد. .0

لممتعيد أن يتنازل ألي شخص آخر عن كل أو أي جزء من العقـد دون الحصـول عمـى  إذن خطـي ال يجوز  .1
 من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

ال يحق لممناقص أو المورد الرجوع عمى لجنة العطاءات بيي خسارة أو ضـرر ناشـع عـن تقـديم عرضـو فـي  .2
ــة العطــاءات كــل العــروض المقدمــة إلي ــة إذا مــا رفضــت لجن ــل حال ــى مقــدم أق ــم تحــل العطــاء عم يــا أو إذا ل

 األسعار أو إذا أل ت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وقت أو أي مرحمة دون ذكر األسباب.

يمتزم المورد بتسميم الموازم وفقًا لممواصفات والشروط المتفق عمييا والواردة في قرار اإلحالـة وكـذلك العينـات  .3
 المعتمدة والمذكورة فيو.

 :ـ اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حبنت انتأخري يف انتنفيذ أو عذو قيبيه به:ـبً سبدس
إذا تيخر المتعيد عن توريد ما التزم بو في الموعـد المحـدد فـي العقـد يحـق لمـدير عـام  :فرض غرامة مالية .1

فـي توريـدىا عـن كـل %( مـن قيمـة المـوازم التـي تـيخر 0دائرة الموازم العامة أن يفـرض غرامـة ماليـة ال تقـل عـن )
أسبوع تيخير إال إذا تبين أن التيخير فـي التوريـد نـاجم عـن قـوة قـاىرة ، وفـي جميـع األحـوال عمـى المتعيـد تقـديم 
إشعار خطـي وفـوري إلـى الجيـة المختصـة بـالظروف واألسـباب التـي أدت إلـى التـيخير فـي التوريـد أو منعتـو مـن 

 ذلك وتقديم ما يثبت ذلك.
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إذا نكـل المتعيـد عـن تنفيـذ التزاماتـو بمـا فيـو التزامـو بالتوريـد أو قصـر فـي  : متعيـدالشراء عمى حساب ال .2
ذلــك أو تــيخر يحــق لمــدير عــام دائــرة المــوازم العامــة إصــدار القــرار بشــراء المــوازم الممتــزم بيــا المتعيــد بــنفس 

سـعار والنفقـات الخصائص والمواصفات من أي مصدر آخر عمى حساب ىذا المتعيد ونفقتو مع تحميمو فروق األ
اإلضــافية وأيــة خســائر أو مصــاريف أو عطــل أو ضــرر يمحــق بالــدائرة المســتفيدة أو دائــرة المــوازم العامــة دون 

 الحاجة إلى أي إنذار وال يحق لممتعيد االعتراض عمى ذلك.
لتـي وىنا يحق لمجنـة العطـاءات ا :استبعاد عرض المورد الذي يخل بالتزاماتو أو إل اء العقد المبرم معو .1

أحالت العطاء اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق المتعيد بما في ذلك مصادرة قيمة التيمين المقدم مـن المتعيـد أو أي 
 جزء منو بشكل يتناسب مع قيمة الموازم غير الموردة ويعتبر المبمغ في ىذه الحالة إيرادًا لمخزينة العامة.

األموال المستحقة ليا في ذمة المنـاقص أو المـورد مـن  وفي جميع األحوال يحق لدائرة الموازم العامة تحصيل .2
 األموال المستحقة لذلك المناقص أو المورد لدى الوزارات والييئات والمؤسسات الحكومية أو من كفاالتيم.

 -: حم اخلالفبث:بً سببع
فـي حــال حـدوث أي خــالف ينشــي عـن تفســير أي بنــد مـن البنــود الســابقة أو مـن بنــود العقــد فيـتم حمــو وديــًا   -أ

 بالتفاوض.

يومـًا مـن بـدء مفاوضـتيما لموصـول إلـى حـل حـول أي خـالف يتعمـق بالعقـد  11إذا لم يتمكن الطرفـان خـالل  -ب
القـوانين واألنظمـة المعمـول بيـا فـي  يحق ألي من الطرفين حل الخالف بالمجوء إلـى المحكمـة المختصـة وتطبيـق

 مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية بيذا الشين.
 شزوط يتفزقت:ـ :بً ثبين

إذا استعمل المناقص ال ش أو التالعب في معاممتـو أو ثبـت عميـو أنـو شـرع أو قـام بنفسـو أو بواسـطة غيـره  .0
أو عمـى التواطــؤ معـو إضــرارًا بطريـق مباشـر أو غيــر مباشـر عمــى رشـوة أحــد مـوظفي أو مسـتخدمي الســمطة 

ــة بالتعويضــات  ــوزارة المطالب ــيمين مــع عــدم اإلخــالل بحــق ال ــي الحــال ويصــادر الت ــده ف بالمصــمحة يم ــي عق
المترتبة عمى ذلك فضاًل عن شطب اسمو من بـين المناقصـين وال يسـمح لـو بالـدخول فـي مناقصـات لمسـمطة 

 لقضائية ضده عند االقتضاء.الوطنية الفمسطينية ىذا فضاًل عن اتخاذ اإلجراءات ا
إذا أفمس المناقص أو المورد يحـق لمجنـة العطـاءات إل ـاء التعاقـد معـو دون المجـوء لمقضـاء وكـذلك مصـادرة  .0

 مبمغ التيمين ككيراد عام لمخزينة العامة.
بـذلك إذا توفى المناقص أو المورد جاز إل اء العقد  المبرم معو أو مـا تبقـى منـو  بتوجيـو كتـاب لمورثـة يفيـد  .1

 دون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي يقضي بذلك مع رد مبمغ التيمين في ىذه الحالة.
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 انشزوط اخلبصت
 

  مراعاااال ااااامسام يممااا  ألساااام دااان اوماااحس  ححااامأل مااان ساااسم اولااام سلحااا  اايماااسس    سااار  اااامل اا  ااال
 .مع اويذ ح سن االعححار ااماللظات حامحثناء ااصل  سااح لسم اارممس  ساإلضراحات  

 مماًء. 3ا  صحالاً  إ 8م اامسظفسن من ااماع  مراعال مسا 

    عاامم ااحاصااات  احاال الزسااامل ألس اانإصااان ألس إاياااء ألس ح اامسل ح اا  ي ااس  اامااسر لماا  االا اا
 حاالحفاق حسن اامح هم ساال ن  اام كل  حاايصسص.

  مع مراعال اامساصفات لم  اا مم ااميصص دن اا  اءااسالمل  حكسن م   االادل. 

   سلحااازم اامح هااام ألن حكاااسن االاااادالت حلمااال حساسصااا  حاااعمسن سحاااريسص ماااار  اامف اااسل لمااا  ألنظمااا
 اامرسر اامارس  .

 . دن لاا  ح  ل االادل  سلحزم اامح هم ححسدسر لادل  حمسل  حنفس اامساصفات اامذكسرل 

 اامنا ص  امل اامسا ف اامإحرل  سس ت ااحس ف سس ت ااسصسل عل   حإمسم ك ف حفصسلن من  حل
 ألن س ححر  زء من اا ر  .

  ًساحاً  اام ر س مل لرك  ااحاص ذهاحا  .إال دن لال ذكر يالف ذاك سا 

 اال ن مء دن عملس  ااحرمس  من  حل مسحم م اسن  ااحاصات ااميصص  اكل ي  مسر  حل ااح. 

  اومامن سسضح ر م ااحاص لم  منا ص  سزارل اامااس  .حسدسر ملصق عل  ز اج ااحاص 

 الل ألمحس  من حارسخ إحالغ اا رك محثناء حاصات ساام ااح  ححيسرها يسلق ال ن  اام رد  إ. 

 .  سلق ال ن  اام رد  اام ااح  ححيسسر اامائق يالل ألمحس  من حارسخ إحالغ اا رك 

  احل  الح مسم حاحفاق اا ردسن. من  مسالمس  ممل اا  اء  

 .) عمى كافة الشركات تحديد ثمن الكيمو متر ) في حال تعديل خط السير زيادة أو نقصان 

 سداان  ألس حع سرهااا ماان ااحااا ن لااادالت اصااااح  ااركات ألياار  ألس حااع سر  ال سلااق ال ااركات ااحنااازل
 لال لمسث ذاك سحم إاياء ااي .

 ااصاايسرل حاامسل عاان ااحاصااات ااكحساارل سداان لااال لاامسث ذاااك سااحم مااحيمام ااحاصااات سمنااع من ااًا حاحااًا إ
 .ااميااف  ل م ألس إسإا  اا إسح  اامااس  ااحن حراها سزارل اامااس  منامح  لم    إاياء ثمن اانإل 

 سال سلاق ال ارك  حمامها اي س  ااماسر  عحعر ام االادالت ال ن  اافنس  سا   سلحزم اامح هم ححإمسم ك ف
 ال ح م مسادإ  اإلمارل اا ام  السازم اا ام  .إمححمال االادل  إ

   سزارل اامااسا    سدان  –ال سحم ح مسل ي س  اامسر إال حكحا  ي ن مان اإلمارل اا اما  الاسازم اا اما
مارس .  لال عمم االاحزام من  حل اا ركات سلق اسزارل اامااس  در  عإسحات مااس  سا 

 سسحم االاحزام حما سرم حاامنا ص .كاد  ااح مسالت عل  ي س  اامسر ااماحإ  ال س   

  فما فوق مع توفر التكييف، فيما يخص الحافالت  0111الحافالت الخاصة بمحافظة رفح موديل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    . 0771موديل وغزة محافظة الوسطى و الشمال  فوق،فما  0773محافظة خانيونس موديل 
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 جذول انكًيبث واألسعبر
 ببصبث انىساراث املختهفت (1جذول رقى )

 

 مساًء 45:2 الساعة: املغادرة جلميع الباصات ساعة

رقم 
 الباص

سعة  خط السير
 الباص

 سعر الوحدة العدد
 شيكل

 مالحظات

1 
شارع  ←عسقولة  ←صالح الدين  ←تقاطع ش المنصورة  مع ش الشرقي

 330 انصار وبالعكس ← وزارة المالية←برشلونة  ←شارع الصناعة ←الثالثيني

عيادة  ←شارع الوحدة ← مفترق الشجاعية ←صالح الدين  ←مفترق كساب  2
 ذىاب فقط310 وزارة المالية-انصار ← ضبيط ←الرمال 

3 
شارع  ←عسقولة  ←ش البساتين  ←محطة بهلول ←مسجد صالح الدين 

دوار ابو مازن ←دوار المالية   ←وزارة االسرى  ←شارع الصناعة ←الثالثيني
 وبالعكس انصار←

310 

4 
سوق الشجاعية  ←كازية ابو جبة  ←)م. التوفيق(الشجاعية أول شارع بغداد 

انصار   ←الشفا ←رمزون ضبيط  ←موقف جباليا  ←مفترق الشجاعية←
 وبالعكس المشتل ←المقوسي 

330 

موقف  ←مفترق الشجاعية←سوق الشجاعية  ←(كازية ابو جبة) الشجاعية  5
 330 وبالعكس المالية -انصار  ←الشفا ←رمزون ضبيط  ←جباليا 

 ش  ←ضبيط  رمزون ← السنافور ← مخبز اليازجي ←الشعف/ بداية ش البشير 6
 330 وبالعكس أنصار ← الشفاء ←الوحدة

 مفترق الشعبية ←  السدرة ← الشوا ساحة ← السنافور ←البريةالشعف/  7
 فقط ذىاب030 وبالعكس أنصار ← الشفاء ←الوحدة  ش  ←ضبيط  رمزون←

تل  ←أنصار  ←م . الشفا ←شارع الشفاء ←المقوسي ←الكرامة  ← التوام 8
 310 وبالعكس الهوى/ الخور

9 
 ← مفترق أبو طالل ←ش النصر   ←األمن العام  ← الكرامة ← التوام

  310 محررة طيبة/قصر العدل  وبالعكس ←أنصار 

10 
 -مفترق أنصار  –مفترق الطيران  ←السرايا  ← ش الجالء ← الصفطاوي

  310 محررة طيبة / قصر العدل  وبالعكس ←شارع الرشيد 

 –مفترق دولة  –رمزون الشجاعية  –ساحة الشوا  –السدرة  –شارع يافا  11
 310 قصر العدل و بالعكس

 310 أنصار وبالعكس-الطيران  ←السرايا←شارع الجالء  ←الصفطاوي 12

13 
/ البركة ش النفق ←مفترق العيون مع الجالء ← الشيخ رضوان/ش الجالءرمزون 

 ذىاب فقط310 .أنصار  ←الشفا ←ش الثورة  ←ش الصحابة←

ش الثورة  ←ش الصحابة←ش النفق ←مسجد سعيد صيام/ بركة الشيخ رضوان  14
 310 وزارة المالية. ← دوار ابو مازن ←أنصار  ←الشفا ←

 مسجد السوسي ←ميدان الشهداء ← اخر ش حميد ←معسكر الشمالي اول  15
 310 وزارة المالية. ←انصار ← الشفا ←
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رقم 
سعة  خط السير الباص

 سعر الوحدة العدد الباص
 مالحظات شيكل

16 
مسجد  ← القضاء العسكري ← أبراج الفيروز –محطة بهلول  –االمن العام 
 –الشفا  –مؤسسة المسحال  –نادي الشاطئ  ←مسجد بغداد ← شهداء الشاطئ

 الداخلية المدني –أنصار 
310 

←فضائية األقصى  ←تقاطع شارع الشيخ رضوان األول مع شارع سعيد بن العاص  17

 030 وزارة المالية. ←انصار ← مفترق مجلس الوزراء

18 
 ←رمزون المالية ←تل الهوى/ الخور ←مفترق دولة ←مسجد صالح الدين

 ← يالمقوس ←ش الجالء حتى نهايتو  ←ش الثورة  ←خلف الشفا ←أنصار 
 وبالعكسوزارة الخارجية ← المشتل 

310 

19 
تل الهوا/  ← 10شارع  ←ش صالح الدين  ←كف القرارة   ←السطر الغربي 

 وبالعكس السرايا ←أنصار  ←دوار الخور 
310 

 ←صالح الدين ←شارع جالل ←البلد / موقف رفح  ←حي االمل/ الهالل  20
 310 وبالعكس سرايا ←انصار ←تل الهوا/ الخور  –دولة 

21 
 ←مفترق القرارة  ←الكتيبة الطريق الغربية ←البلد/بنك فلسطينخان يونس 
خلف الشفا  ←انصار ←وزارة االسرى  ←برشلونة  ←دولة  ←صالح الدين

 .وبالعكس المشتل←المقوسي ←
310 

دوار الخور تل الهوا/ ←السوارحة  ←شارع الرشيد  ←الشئون االجتماعية/ الضهرة 22
 250 وبالعكس وزارة الثقافة ←أنصار  ←

← السوارحة ←شارع الرشيد  ←الضهرة  ←المعسكر/ الشئون االجتماعية  23

 310 وبالعكس سرايا ←أنصار  ←دوار الخور تل الهوا/   ←17موقع 

24 
عسقولة  –دوار بني سهيال  ←بني سهيال  ←عبسان الكبيرة ←عبسان الجديدة 

 330 وبالعكس انصار ←العباس ←المرور ←السرايا ←ش الخدمة العامة –

25 
المرور ←السرايا ←ش الخدمة العامة –عسقولة  –دوار بني سهيال  ←بني سهيال 

 110 وبالعكس انصار ←العباس ←

 ←انصار ← الخور دوار/ الهوا تل ← الرشيد ش←مدينة حمد/ خان يونس  26
 330 وبالعكس فارة المصريةسال ← السرايا ← الشفا خلف

 ←انصار ← الخور دوار/ الهوا تل ← صالح الدين←مدينة حمد/ خان يونس  27
 330 وبالعكس فارة المصريةسال ← السرايا ← الشفا خلف

 الخور دوار/ الهوا تل ← الرشيد ش←مدينة حمد/ خان يونس  -دوار بني سهيال  28
 310 وبالعكس المشتل ← المقوسي ← الشفا خلف ←انصار ←

 ← الخور دوار/ الهوا تل ← الرشيد شارع← السوق ← /م. الشهداء النصيرات 29
 330 وبالعكس السرايا ← أنصار

30 
 الهوا تل ← الرشيد شارع← الزىراء←المخيم الجديد  ←ابو صرارالنصيرات 

 330 وبالعكس السرايا ← أنصار ← الخور دوار/

31 
 الخور دوار/ الهوا تل ← الرشيد شارع←الحساينة  ←السوق المركزيالنصيرات 

 030 وبالعكس السرايا ← أنصار ←

ش صالح ← الرئيسيمدخل البريج  ← سوق البريج ←النادي ←مقبرة البريج   32
 330 وبالعكس سرايا ←انصار ← الخور دوار/ الهوا تل ←الدين 



 

11 

 

رقم 
سعة  خط السير الباص

 سعر الوحدة العدد الباص
 مالحظات شيكل

33 
البصة  ←المعسكر ش النخيل ← دوار البركة البلد←بنك فلسطين  ←دير البلح

خلف الشفا  ←انصار -وزارة المالية–تل الهوا/ دوار الخور  ←ش الرشيد  ←
 المشتل وبالعكس ←المقوسي  ←

330 

34 
 ← مدخل البريج /ابو عاصي ←النصيرات  ابراج ← / سوق المغازيالمغازي

 ←انصار ←الهوا/ دوار الخور  تل ← 10ش  ←السيارات سوق  ←  نتساريم
 وبالعكس سرايا

330 

 ←مفترق دولة  ←السيارات سوق  ←  نتساريم ←االبراج التركية/ جحر الديك 35
 030 وبالعكس سرايا ←انصار ←الهوا/ دوار الخور  تل

36 
 ← الغربي دوار بيت الىيا ←مفترق الشيخ زايد  ← دوار التعليمبيت حانون 

 ش ← السرايا ← الجالء ش ← الصفطاوي←دوار ابو شرخصالة الطيب 
 االسرى وبالعكس وزارة← الطابو ← انصار← الشهداء

330 

37 

بيت الىيا المنشية ←دوار التعليم ←عزبة بيت حانون  ←كراج بيت حانون
←دوار ابو شرخ← الفالوجا ←  الشهداء 6دوار  ← مشروع بيت الىيا←

الطابو  ←انصار ← الشهداء ش ←السرايا  ←ش الجالء  ←الصفطاوي 
 وبالعكس م. القدس←برشلونة ←وزارة االسرى ←

330 

38 

البنك القديم  ←الجرن ← ش عسلية←ش مسعود  ←جباليا البلد  ←دوار زمو
م. ابو ايوب ← ش اليرموك ← ابو االمين← حليمة السعدية ← الحلبي ←

 ← االسرى وزارة← أنصار ← الشفا← الوحدة شارع←ضبيط ←االنصاري 
 وبالعكس  دوار ابو مازن

330 

39 
 –االتصاالت  –الدوار الغربي  –دوار الجنزير  –شارع بيت الىيا  –الشيخ زايد 

 –الدحدوح -شارع الصناعة –شارع الجالء  –شارع الصفطاوي  –دوار أبو شرخ 
 قصر العدل

310 

40 

محطة  ←جباليا الترنس ←موقف التلولي  ←محطة ابو قمر  ←الشيخ زايد
 السنافور رمزون← الصديق دوار ← الدين صالح← عسلية ←البريد ←تمراز
دوار ابو  ← أنصار ← الشفا← الوحدة شارع← السدرة← الشوا ساحة ←

 وبالعكس  مازن

330 

 اتحاد ← ضبيط ← السدرة ← يافا ش ← ابو شباك← الجرن←جباليا البلد  41
 330 وبالعكس  دوار المالية ← مازن ابو دوار ← انصار ← الشفا ←الكنائس

             –مفترق غريز  -تل السلطان )مفترق أبو الدقة( -دوار زعرب –مفترق كير  42
 310 وبالعكس . -المشتل  –أنصار  –طريق المحررات  -الحي السعودي

الشيخ -مفترق التحلية -مفترق الجورة -الضهرة–معن  -مفترق مرتجى -صالة كندا 43
 310 وبالعكس . -المشتل  –أنصار  -دوار بني سهيال –ناصر 

44 
      -أبو يوسف النجار -ش دير ياسين -مفترق مرتجى -برج عوض -رفح الجوازات

 –أنصار  -م. األوروبي -كف ميراج-أبو الحصين –المشروع  –دوار البلبيسي 
 وبالعكس . -المشتل 

31 0 

45 
دوار خربة  -دوار التحلية -العودة -مفترق روحي صبيح -رفح الدفاع المدني

ش المصريين  -17دوار الــــ  -صالة السعادة –كف ميراج –منطقة مصبح -العدس
 وبالعكس . -المشتل  –أنصار  -

310 
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رقم 
سعة  خط السير الباص

 سعر الوحدة العدد الباص
 مالحظات شيكل

46 
 ←-صالح الدين  ←- 8ش  ←-برشلونة ← انصار← التشريعي←المقوسي 

مفترق العودة  ← النجمة ←خربة العدس  ←الطريق الغربية← دوار بني سهيال
 تل السلطان وبالعكس ←

310 

كلية العلوم  ←ش جالل← دوار بني سهيال ←النصيرات  -اخر الجالء  47
 110 وبالعكس والتكنولوجيا

48 

ش  ←السدرةالشجاعية–الصحابة–الجالء- آخر الجالء دوار الصاروخ 
معبر كرم ابو  ←م. األوروبي  –دوار التحلية  -دوار بني سهيال –صالح الدين 

 سالم وبالعكس
 صباحاً  07:15ساعة االنطالق: 
 حسب عمل المعبر ساعة المغادرة: مساءً 

010 

طريق رفح  –مطعم رمضان  -عمارة جاسر-الكتيبة-السطر الغربي –كف القرارة  49
 030 معبر كرم ابو سالم وبالعكس -رفح العودة -الغربية

 –خانيونس * عمارة جاسر  –مفترق الشجاعية  –محطة أبو شباك  –الصفطاوي  50
 030 معبر رفح البري والعكس –دوار العودة رفح  –الطريق الغربية 

51 
 –شارع صالح الدين  –المغازي المسجد الكبير  -السطر الغربي  –خانيونس 

 110 قصر العدل –الزىرة  –دوار ابو صرار  –سوق النصيرات  –مدخل النصيرات 

 030 وبالعكس -نيابة غزة -نيابة الوسطى  –نيابة خانيونس    -نيابة رفح  52
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 ببصبث وسارة انصحت( 2جذول رقى )

رقم 
 الباص

سعة  خط السير
 الباص

 سعر الوحدة العدد
 شيكل

 مالحظات

1 

م بيت حانون ثم مفترق حمودة ثم دوار زايد ثم مفترق نصار ثم كمال عدوان ثم نهاية 
شارع القسام ثم مدرسة الفاخورة ثم الشهداء الستة ثم مفترق االتصاالت ثم دوار ابو 
شرخ ثم مفترق الصفطاوي ثم اخر الجالء الصاروخ ثم مفترق الجالء مع العيون ثم 

عمارة كحيل ثم ملعب فلسطين ثم عيادة الرمال ثم تجمع النصر ثم عمارة أمان ثم 
 مجمع الشفاء الطبي ثم دوار حيدر قصر الحاكم

 والعودة بالعكس نفس الطريق
 صباحا من بيت حانون 6:30ساعة االنطالق 

مساءً  2:30ساعة المغادرة من عيادة الرمال الساعة 

310 

2 

 –مركز شرطة جباليا  –مدرسة اليمن السعيد  –نهاية شارع الهوجا  –مفترق نصار 
شارع  –دوار الصفاوي  –دوار أبو شرخ  –مفترق شادية أبو غزالة  –مفترق النمنم 
 –عيادة الرمال  –مجمع الشفاء  –مجمع النصر  –شارع الجالء  –الصفطاوي 

 عمارة كحيل –ملعب فلسطين 
 صباحا 6:30ساعة االنطالق 
 مساءً  2:30لرمال الساعة ساعة المغادرة من عيادة ا

310 

3 

غزة  ستشفىم القرارة صالح الدين ثم م الشفاء الطبي ثم ميدان فلسطين الساحة ثم
 األوروبي

 والعودة بالعكس نفس الطريق
 صباحاً  6:30ساعة األنطالق  من مجمع الشفاء الطبي الساعة 

 مساءً  2:30ساعة المغادرة من م غزة األوروبي الساعة 

310 

4 

ثم مفترق ميراج شارع النص ثم دوار مسجد العودة  رمزون السعودي تل السلطان
ثم عيادة الرمال ثم ملعب فلسطين ثم عمارة كحيل ثم  الشفاء مجمع مطريق البحر ث

 والعودة بالعكس نفس الطريق عمارة أمان ثم مجمع النصر
 صباحاً  6:30ساعة األنطالق  الساعة 

 مساءً  2:30كحيل الساعة ساعة المغادرة من عمارة  

110

يعمل جميع 
 أيام الشهر
الجمعة 

والسبت طريق 
 صالح الدين

5 

دوار  –بريد خانيونس  –كلية التكنولوجيا   17مفترق ال  –خانيونس الطريق الغربية 
 –رمزون الطيران  – 8شارع  –دوار دولة  –مستشفى دار السالم  –بني سهيال 

 –عمارة كحيل  –عمارة امان  –مجمع النصر  –عيادة الرمال ثم الشفاء  -سرايا 
 ملعب فلسطين

 والعودة بالعكس نفس الطريق
 صباحاً  6:30ساعة األنطالق  الساعة 

 مساءً  2:30ساعة المغادرة من عمارة كحيل الساعة 

110 

6 

ثم م غزة  ثم مستشفى ابو يوسف النجار ثم البلد ثم شارع عوني ضهيرتل السلطان 
 . األوروبي

منطقة البلد ثم مسجد علي بن ابي طالب ثم دوار العودة ثم دوار الجوازات ثم شارع 
دير ياسين ثم مستشفى ابو يوسف النجار ثم مستشفى غزة األوروبي والعودة بالعكس 

 نفس الطريق .
 صباحا   6:45ساعة االنطالق  من دوار العودة الساعة 
 مساءً  2:30ساعة المغادرة من م األوروبي الساعة 

310 



 

13 

 

رقم 
سعة  خط السير الباص

 سعر الوحدة العدد الباص
 مالحظات شيكل

7 

 تل السلطان دوار مسجد العودة إلي م شهداء األقصي
 والعودة بالعكس نفس الطريق .

 صباحاً  6:30ساعة األنطالق من دوار مسجد العودة الساعة 
 مساءً  2:30ساعة المغادرة من م األقصي الساعة 

310 

8 

الشئون األجتماعية ثم الظهرة خانيونس ثم عمارة جاسر ثم أول شارع جالل ثم 
ثم دوار الدحدوح ثم الشفاء ثم عيادة الرمال ثم ملعب  10الطريق الغريبة شارع 

 فلسطين ثم عمارة كحيل ثم عمارة آمان ثم مجمع النصر
 بالعكس نفس الطريقوالعودة 

 صباحاً من منطقة الظهرة 6:30ساعة األنطالق الساعة 
 مساءً  2:30ساعة المغادرة الساعة 

310 

9 

 قصر الحاكم ثم شارع النخيل ثم دير البلح البلد ثم طريق البحر ثم الشيخ عجلين ثم
 آمانثم عمارة  الشفاء ثم عيادة الرمال ثم ملعب فلسطين ثم عمارة كحيل ستشفى م

 ثم مستشفي النصر
 والعودة بالعكس نفس الطريق

 صباحاً  7:00ساعة االنطالق الساعة 
 مساءً  2:30ساعة المغادرة الساعة 

310 

10 

ثم  الحساينة ثم دوار ابو سرار ثم طريق البحر ثم قصر الحاكمسوق النصيرات ثم 
 مجمعثم  ثم عمارة آمان الشفاء ثم عيادة الرمال ثم ملعب فلسطين ثم عمارة كحيل

 لألطفال النصر
 والعودة بالعكس نفس الطريق

 صباحاً  7:00ساعة األنطالق الساعة 
 مساءً  2:30ساعة المغادرة الساعة 

310 

11 

سوق النصيرات ثم صيدلة الزىور ثم مفترق النصيرات مخبر الياسين ثم دوار دولة 
ثم دوار حيدر قصر الحاكم ثم م الشفاء ثم  الزيتون ثم عسقولة ثم شارع الثالثيني

 النصر مستشفيثم  ثم عمارة آمان عيادة الرمال ثم ملعب فلسطين ثم عمارة كحيل
 والعودة بالعكس نفس الطريق

 صباحاً  7:00ساعة األنطالق الساعة 
 مساءً  2:30ساعة المغادرة الساعة 

310 

12 

الكتيبة ثم المشروع ثم صيدلية شاىين ثم الشئون األجتماعية ثم  كف القراراة ثم 
 األوروبي الهالل األحمر ثم شارع جالل ثم دوار بني سهيال ثم مستشفى

 والعودة بالعكس نفس الطريق
 صباحاً  7:00ساعة األنطالق الساعة 
 مساءً  2:30ساعة المغادرة الساعة 

310 

13 

والعودة ثم مستشفي غزة االوروبي ثم عبسان دوار بني سهيال دوار ابو حميد ثم 
 بالعكس نفس الطريق

 صباحاً  7:15ساعة االنطالق الساعة 
 مساءً  2:30ساعة المغادرة الساعة 

310 
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رقم 
 الباص

سعة  خط السير
 الباص

 سعر الوحدة العدد
 شيكل

 مالحظات

14 

ثم  المغازي رمزون ابو ىولي ثم محطة عكيلة ثم بنك فلسطين ثم دير البلح جاجز
الزيتون ثم   8دوار دوال ثم شارع  ثم نتساريم ثم ثم واد غزة ثم البريج  صالة سلسبيل

عيادة الرمال ثم مجمع الشفاء الطبي ثم مستشفى النصر ثم عمارة  رمزون الطيران ثم
 آمان ثم عمارة كحيل ثم ملعب فلسطين

 بالعكس نفس الطريقوالعودة 
 صباحاً  6:45ساعة االنطالق الساعة 
 مساءً  2:30ساعة المغادرة الساة 

310 

15 

 آخر الجالء ثم رمزون السجاعية ثم شارع صالح الدين ثم م ناصر الطبي خانيونس
 والعودة بالعكس نفس الطريق

 صباحاً  6:40ساعة االنطالق الساعة 
 مساءً  2:30ساعة المغادرة الساعة 

300 

16 

رمزن دير البلح ثم كف القرارة ثم الطريق الغربية ثم عمارة جاسر ثم مجمع ناصر 
 الطبي والعودة بالعكس نفس الطريق

 صباحاً 7:00ساعة االنطالق الساعة 
 مساءً  2:30ساعة المغادرة الساة 

300 

17 

ثم عيادة   ثم مفترق دوال ثم شعفوط ثم عسقولةثم نيتساريم ثم  البريج / ابو رصاص
ثم عمارة كحيل ثم معلب  ثم عمارة آمان الرمال ثم م الشفاء ثم مستشفي النصر

 فلسطين
 نهاية نادي خدمات البريج  والعودة بالعكس نفس الطريق

 صباحاً  7:00ساعة االنطالق الساعة 
 مساءً  2:30ساعة المغادرة الساعة 

310 

18 

 منتجع النور الهندسة والصيانةثم بجوار  8م الشفاء ثم مفترق دولة شارع 
 والعودة بالعكس نفس الطريق

 صباحاً  7:00ساعة االنطالق الساعة 
 مساءً  2:30ساعة المغادرة الساعة 

330 

19 

م بيبت حانون ثم بيت الىيا ثم جباليا ثم شارع صالح الدين ثم م غزة األوروبي كلية 
 التمريض

 والعودة بالعكس نفس الطريق
 صباحاً  6:30الساعة  ساعة االنطالق

 مساءً  2:30ساعة المغادرة الساعة 

300 

20 

ثم دوار أبو   رمزون السنافور ثم مفترق الغفري الجالء ثم اخر الجالء ثم الصفطاوي
ثم  شرخ ثم دوار الشهداء ثم مشروع بيت الىيا ثم بلدية بيت الىيا ثم الشارع العام 

 م االندونيسي ثم م بيت حانون
 بالعكس نفس الطريقوالعودة 

 صباحا   7:00ساعة االنطالق الساعة 
 مساءً  2:30ساعة المغادرة الساعة 

500 
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رقم 
سعة  خط السير الباص

 سعر الوحدة العدد الباص
 مالحظات شيكل

21 

 خزاعة ثم عبسان ثم بني سهيال ثم مستشفي ناصر الطبي
 والعودة بالعكس نفس الطريق

 صباحاً 7:00ساعة االنطالق الساعة 
 مساءً  2:30ساعة المغادرة الساعة 

310 

22 

ستشفى ثم م مدينة الزىراء  ثم موقف النصيرات ثم مدخل البريج ثم مدخل المغازي
 شهداء األقصي

 والعودة بالعكس نفس الطريق
 صباحاً 7:00ساعة االنطالق الساعة 
 مساءً  2:30ساعة المغادرة الساعة 

310 

23 

 مجمع ناصر الطبيالطريق الغربية ثم  ثم دوار العودة ثم شارع النصثم   تل السلطان
 والعودة بالعكس نفس الطريق

 صباحاً 7:00ساعة االنطالق الساعة 
 مساءً  2:30ساعة المغادرة الساعة 

31





0





 

02

دير البلح البركة البلد ثم رمزون دير البلح شارع صالح الدين ثم مفترق ابراج 
 8ابو عاصي ثم مخبز اليازجي الزيتون ثم مفترق دولة ثم شارع  النصيرات ثم محطة

ثم مسجد علي  ثم دوار الدحدوح ثم برشلونة ثم مجمع الشفاء الطبي ثم عيادة 
الرمال ثم ملعب فلسطين ثم عمارة كحيل ثم عمارة امان  ثم مستشفى النصر والعودة 

 بالعكس نفس الطريق
 صباحاٌ  6:45ساعة االنطالق الساعة 

 مساءاٌ  2:30عة المغادرة  الساعة سا

310 
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 ببصبث وسارة انرتبيت وانتعهيى( 3جذول رقى )
 

 مالحظات
 سعر الوحدة

 العدد شيكل
سعة 
 خط السير الباص

رقم 
 الباص

  1 50 
 -موقف بني سهيال -أول ش جالل -حي األمل  خان يونس/

 -جباليا البلد –موقف الشجاعية  -البريج -المغازي -الزاويدة
 . الترنس وبالعكس

1 

  1 50 
-البريج -النصيرات -المغازي -المصدر -موقف دير البلح

 2 الشفا وبالعكس -السرايا

  1 25 
موق  -ش صالح الدين -سوق النصيرات -مدخل المغازي

 موقف جباليا وبالعكس م  -الشجاعية
3 

نهاية  -الشجاعية –البريج  -ش صالح الدين -صدقيالمغازي  50 2  
 وبالعكس ص   -شارع بغداد 

4 

  1 50 
ش  –الصفطاوي  –ش الشهداء  –اول الهوجا  -الشيخ زايد

 5 والعكس ص  -الشجاعية  –السرايا  -الجالء

  1 50 
مدينة حمد  -القرارة -بني سهيال -خانيونس -دورة العودة –رفح 

 وبالعكس مسائي  –
6 

مديرية شرق  -بني سهيال -خانيونس -دورة العودة –رفح  50 2  
 وبالعكس صباحي  –خانيونس 

7 

  1 50 
 -ش صالح الدين/ النصيرات -الزىراء -السرايا –أخر الجالء 

دوار  –دوار بني سهيال  -دير البلح -الزاويدة –المغازي  -البريج
 السنية وبالعكس ص  –

8 

  1 25 
 -المغازي-البريج -البريج -ش صالح الدين -النصيرات -الزىراء

 –دوار السنية  -دوار بني سهيال -مفترق دير البلح -الزوايدة
  موبالعكس 

9 

  1 25 
مديرية شرق  -دوار بني سهيال –ش صالح الدين  -النصيرات

 10 خانيونس وبالعكس ص 

  1 50 
 -دوار ابو رصاص -نادي البريج -دوار الشهداء -موقف البريج

موقف الشجاعية وبالعكس  -مفترق النصيرات -ش صالح الدين
 ص 

11 

  1 50 
 -موقف بني سهيال -أول شارع جالل -خانيونس / الهالل االحمر

رمزون  -البريج -النصيرات -المغازي -الزاويدة -دير البلح
 الترنس وبالعكس ص جباليا البلد  -الشجاعية

12 

  2 50 
 -المحطة -موقف البلد -معسكر دير البلح -أول ش النخيل

 وبالعكس ص  -نهاية شارع بغداد من الشرق  -موقف الشجاعية
13 



 

17 

 

 مالحظات
 سعر الوحدة

سعة  العدد شيكل
رقم  خط السير الباص

 الباص

  1 50 
 –صال الدين األيوبي  -معسكر دير البلح -موقف دير البلح

المقوسي  –السرايا –موقف جباليا  –النصيرات البريج  –المغازي 
 وبالعكس ص 

14 

  1 50 
اول  -الطريق الغريبة -عمارة جاسر -خان يونس الشئون الضهرة

موقف  -السفارة المصرية –السرايا  -صالح الدين -شارع جالل
 الشفا وبالعكس ص 

15 

  2 50 
 -الوسطي -صالح الدين -النجمة -مفترق العودة –تل السلطان 

 -مفترق عسقولة -ش البساتين -المغازي -الزاويدة -المصدر
 .عكس رمزون ضبيط وبال –مفترق الشعيبة 

16 

  1 50 
 -صالح الدين –ش جالل  –مفترق العودة  -تل السلطان/ غريز

 –رمزون الشجاعية  -البريج –دير البلح  -دوار بني سهيال
 الشفا وبالعكس م  -السرايا

17 

 18 وبالعكس م  –الشجاعية  -البريج -ش صالح الدين -المغازي 50 2  

 19 موقف الشجاعية وبالعكس ص  -موقف النصيرات 50 2  

  2 50 
نهاية شارع بغداد من  –موقف الشجاعية  –موقف  النصيرات 

 20 وبالعكس م الشرق 

  1 50 
 -موقف دير البلح -معسكر دير البلح -أول مفترق ش النخيل

 21 موقف الشجاعية وبالعكس م  -المحطة

 22 وبالعكس ص المقوسي  –الشفا  -السرايا -موقف النصيرات 50 2  

  1 50 
موقف  -ش مسعود -الجرن –جباليا الترنس  -الشيخ زايد

 23 الشجاعية وبالعكس ص 

  1 50 
ش  - الصفطاوي –ش الشهداء  -اول الهوجا -الشيخ  زايد

 24 الشجاعية وبالعكس -الصحابة -اياالسر  -الجالء

ش  -زمو -الجرن -محطة تمراز -اليمن السعيد –الشيخ زايد  25 1  
 وبالعكس م  –الشجاعية  -صالح  الدين

25 
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 خبص بنقم األسزي جذول انكًيبث واألسعبر
 خط سري انببصبث



 الكمية الوحدة خط السير م.
 سعر الوحدة

 مالحظات بالشيكل

1 

 محافظة شمال غزة ومحافظة غزة:
موقف أبو الهوجة  –موقف الشيخ زايد  –كراج بيت حانون 

مقر الصليب  –موقف الصفطاوي  -(6شهداء ال ) –
 األحمر

  0 عدد

 

2 

 محافظات الجنوب )رفح وخان يونس(:
صالة  –رفح )داخلية رفح( بجوار محطة شويخ للبترول 

باتجاه خان يونس / أول شارع الجالل )حلويات  –السعادة 
شارع  –مفترق مدن الوسطى  –شارع صالح الدين  –ضبان( 

 مقر الصليب األحمر –دوار المالية القديم  –( 8)

   0 عدد
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 و املذرست املهنيت خبص ببملكفىفني وانصى جذول انكًيبث واألسعبر
 
عدد  خط السير م

 الطالب
سعر الوحدة 

 بالشيكل
السعر االجمالي 

 بالشيكل
 مالحظات

0.  
معبر رفح  ( مكفوفين )1الجدول رقم )حسب نقل طالب / طالبات 

 24 مدينة الزىرة   ( ←خان يونس    -تل السلطان   –
   

0.  
( مكفوفين )شرق 2نقل طالب / طالبات حسب الجدول رقم )

   19 مدينة الزىرة   ( ←خانيونس 
 

1.  
بيت  -( مكفوفين )جباليا3نقل طالب/ طالبات حسب الجدول رقم )

   20 مدينة الزىرة ( ←بيت حانون  –الىيا 
 

2.  
 -( صم )خانيونس4نقل طالب/ طالبات حسب الجدول رقم )

   25 أنصار(
 

    33 (أنصار ←خانيونس -نقل طالب صم ) رفح   .3

    30 (أنصار ←خانيونس -) رفح نقل طالبات صم   .4

5.  
 غزة –( صم )الشمال 5نقل طالب/ طالبات حسب الجدول رقم )

   30 (أنصار ←خط النفق 
 

6.  
 غزة –)الشمال ( صم 5نقل طالب/ طالبات حسب الجدول رقم )

   25 ( أنصار  ←خط السودانية
 

    55 نتساريم ( –نقل طالبات المدرسة المهنية )دير البلح   .7

    50 ( نتساريم -شجاعية  –سرايا نقل طالبات المدرسة المهنية )  .01

 يالحظبث: 
راكاا  ألس حاصاااات دااساكس ألس ممااا  حاصاااات  21سحاارك ال ااارك  لرساا  ايحساااار ل اام ااحااااص مااساء حااااص  .1

 اامن إ  ااسالمل دن حاص كحسر.
 اامسام يمم  ألسام دن اومحس  ححمأل من سسم اولم سلح  اايمسس . .2
 االضسر الممرم   حل ااماع  ااماح   ساانصف صحالا . .3
 ظهرا.  12:11ظهرا ما عما سسم اايمسس اا سمل حكسن ااماع   12:41اا سمل من ااممرم  ااماع   .4
 سراع  اامسام سسم اامحت دن ألسام االمحلانات اانصفس  ساانهائس  دإ . .5
 اا ر   احل الح زئ  سسلق ال ن  اا  اءات اامركزس  إاياء أل  ي س  مسر مسن احماء اومحا . .6
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 (0جدول رقم )
 

 رفح  –منطقة الجنوب: خانيونس 
 

 مالحظات العنوان اسم الطالب م
  رفح ـ قرٌة العدس محمد حسن النحال  .0

  الغربٌة تل السلطان رفح محمد ٌوسف النجار  .0

  رفح ـ صالة السعادة ٌاسمٌن سعٌد النجار  .1

  خانٌونس ـ المشروع الٌابانً ـ عٌادة الوكالة مرٌم حسنً أبو شاوٌش  .2

  رفح حً جنٌنة تسنٌم محمد البوجً  .3

  الشرقٌة صالح الدٌن رفح عالء عماد أبو عمرة  .4

  البٌوك -رفح حً النصر  شٌماء عطا أبو الحصٌن  .5

  خان ٌونس البلد قرب مسجد النور رنا موسى الشاعر  .6

  مقابل عٌادة الوكالة خانٌونس المعسكر شمس سهٌل أبو شحمة  .7

  خانٌونس حً النصر محمود أحمد عٌد  .01

  خانٌونس شارع البحر معسكر جهاد حسٌن الشقرة  .00

  بالقرب من مدرسة هارون الرشٌدخانٌونس حً األمل  روان هانً السلوت  .00

  معسكر خانٌونس مدرسة الشٌخ جبر محمد عبد المجٌد الحٌلة  .01

  بجوار جمعٌة اإلسكان ًاإلماراتخان ٌونس المشروع  ثائر فتحً أبو الشعر  .02

 موظف عمارة جاسر شارع البحر خان ٌونس عبد الحمٌد فؤاد زقوت  .03

 موظف طرٌق رفح الغربٌة بالقرب من منتجع السعادة خان ٌونس محمد سلٌمان السقا  .04

  حً النمساويان ٌونس الخ أحمد حسام أبو زٌد  .05

  حارة  البٌوك ان ٌونس البلدخ عبد الكرٌم أمٌن عابدٌن  .06

 موظف حً األمل بالقرب من محطة عبد الهادي للبترول خان ٌونس خلود سعٌد أبو شمالة  .07

 موظف شارع البحردٌر البلح  خضر محمود بارود  .01

 موظف شارع البحر دٌر البلح رٌم سعد بركة  .00
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 (0جدول رقم )
 شرق خان يونس/ 

 مالحظات العنوان اسم الطالب م
  معن شٌماء زهٌر أبو جاموس .0

  خزاعة عبد هللا محمد النجار .0

  دٌر البلح ـ بنك فلسطٌن آٌات محمد أبو صبرة .1

  دٌر البلح ـ المزرعة ـ ش. صالح الدٌن سٌا عونً العودٌنًآ .2

  خانٌونس ـ بنً سهٌال أحمد ناجً الناقة .3

  خانٌونس خزاعة محمد عدنان النجار .4

  خزاعة لٌث عٌد النجار .5

  رفح المستشفى األوروبً نسمة سلٌمان العرجان .6

  ان ٌونس خزاعة مبنى البلدٌة الجدٌدخ عماد أحمد قدٌح .7

 موظف دوار أبو حمٌد خان ٌونس سناء محمود العسولً .01

 موظف دوار بنً سهٌال شركة الكهرباء خان ٌونس اعتدال علً شهوان .00

  الكبٌرة عبسان بالل ٌونس أبو مصطفى .00

  خان ٌونس بنً سهٌال أسامة ناجً الناقة .01

  خان ٌونس بنً سهٌال الناقةمحمد ناجً  .02

  حكر الجامع –دٌر البلح  أحمد أحمد العطار .03

  برٌد خان ٌونسان ٌونس الشٌخ ناصر خ رامً ضٌاء أبو طه .04

  السطر الغربً بالقرب من بناشر العقاد  خان ٌونس محمد محمد العقاد .05

  طرٌق أبو هولًدٌر البلح  ندى عاطف أبو هولً .06

  ان ٌونس معنخ محسن عدنان الغلبان .07

  دٌر البلح نادر عمر بشٌر .01

  دٌر البلح الحكر دعاء عمر بشٌر .00
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 (1جدول رقم )
 بيت حانون –بيت الىيا  -منطقة الشمال: جباليا

 مالحظات العنوان اسم الطالب م
  جبالٌا البلد محمود عبد الحلٌم جابر  .0

  البلدٌةبٌت حانون/مقابل  نسمة أدهم أبو هربٌد  .0

  جبالٌا/الفالوجة أسٌل محمد أبو عٌدة  .1

  جبالٌا أسٌل خالد الحاج أحمد  .2

  جبالٌا ش. صالح الدٌن ـ محطة حمودة ناجً خالد عسلٌة  .3

  جبالٌا المعسكر تل الزعتر محمد رٌاض صالح  .4

  جبالٌا حنٌن  ٌوسف المطوق  .5

  التفاح ـ ش.ٌافا غروب محمد عبد السالم سلمان  .6

  بٌت الهٌا محمد أبو رٌالةدٌنا   .7

  جبالٌا البلد /دوار الحلبً ٌعقوب رائد النجار  .01

  5معسكر جبالٌا بلوك  باسل منٌر أبو قمر  .00

 موظف بٌت الهٌا/العطاطرة خلٌل محمد أبو طبٌخ  .00

 موظف جبالٌا إنعام ٌوسف مطر  .01

 موظف مشروع بٌت الهٌا كمال عدوان عدنان محمود العزٌز أبو ناصر  .02

 موظف معسكر جبالٌا مدارس الوكالة بنات مـازن عبد القـادر وادي  .03

  دوار جبالٌا زكرٌا حلمً النجار  .04

  بٌت الهٌا المدرسة األمرٌكٌة سندس أشرف حسونة  .05

  بٌت الهٌا المدرسة األمرٌكٌة أمجد أشرف حسونة  .06

  بٌت الهٌا شارع الهور رجاء عبد الكرٌم بدر  .07

  بٌت الهٌا العطاطرة حامد رجب العطار  .01

 موظف الزٌتون شارع علً بن أبً طالب رشا ٌحًٌ زقوت  .00

  بٌت حانون شعبان أدهم أبو هربٌد  .00
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(2جدولرقم)



 رفح    خانٌونس 

  دوارالىكالتدياألمل  تلالسلطان

  صيدليتفلسطيه  مصبخ

  قيسانالنجار  دوارزعرب

  شارعجالل  الشابىرة

  شارعالفرا  خربتالعدش

  دواربنيسهيال  البطهالسميه

  دوارأبىدميد  شارعاصداءخطالبذر

  شارعالعيادةالقرارة  المدرست

  شارعصالحالديه  

  تلالهىا6شارع  

  مستشفىالقدش  

  المدرست  

  ( 55عدد الطلبة)   ( 55عدد الطلبة) 
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 قـــــــزار وانتــــــــــــــشاوإ


ــ بصفتي ممثاًل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىوية رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا الموقع أدنا

 ـــــــــ بالتــالي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعن  شركة ـ
مــن شـــروط عامـــة وخاصـــة  0101/ 04 ا ورد بوثـــائق العطــاء المطـــروح رقـــمبــينني قـــرأت وتفيمـــت كافــة مـــ .0

 ومواصفات وألتزم التزاما قانونيًا بتمك الشروط والمواصفات .
يبقى العرض المقدم مني ساري المفعول وال يجوز لي الرجوع عنو لمدة ستون يومـا مـن تـاريخ كما ألتزم بين  .0

 آخر موعد لتقديم العروض.
خـالل شـير  ديـوان المـوظفين مـن قبـل توريد بموجـب العطـاء المـذكور أعـاله والتـي يـتم طمبيـاالوكذلك ألتزم ب .1

تكــون تمــك األصــناف المــوردة مــن قبمــي وفقــًا وذلــك مــن تــاريخ توقيــع العقــد واســتالم أوامــر التوريــد عمــى أن 
 لممواصفات والشروط المنصوص عمييا في ىذا العطاء.

 وىذا إقرار وتعيد مني بذلك أقر وألتزم بكل ما ورد بو دون أي ض ط أو إكراه .     
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم المشت ل المرخص :ـــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ـــــــــــــــــــ

 رقم الجوال :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الياتـف :ـــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفاكس : ـــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ـــــــــــــــــ

 
  

 
 


