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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 المركزية اءاتـلجنة العط
 2019/  07عطاء 

دولة استئجار حافالت لنقؿ موظفي  عطاء حكوميزية عف طرح ػػتعمف وزارة المالية/لجنة العطاءات المرك
 .تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائؽ العطاء ونقؿ األسرى ونقؿ الصـ والمكفوفيف فمسطيف

فعمػػا الشػػركات اات ااصتصػػاص والمسػػجمة رسػػميًا وتراػػة فػػي المشػػاركة فػػي وػػاا العطػػاء مراجعػػة وزارة 
صالؿ أوقات الدواـ الرسمي مف  تؿ الىوا بجوار محطة فارس لمبتروؿلمواـز العامةػ اإلدارة العامة المالية / 

ايػر مسػتردة تػورد  كؿشػي( 300أجؿ الحصوؿ عما كراسػة المواصػفات ووثػائؽ العطػاء مقابػؿ دفػ  مبمػ   
 .صزينة وزارة الماليةإلا 

وزارة  العامػة المػواـز  دارةاإلآصر موعد لقبوؿ عروض األسعار بػالظرؼ المصتػـو فػي صػندوؽ العطػاءات بػ
وتفتح المظاريؼ  22/11/2017الموافؽ  الصميس يوـ ظىرمف الحادية عشر وو الساعة  زةػالمالية في ا

 الزماف والمكاف .نفس ناقصيف في تبحضور ممثمي الم
 لجنة العطاءات المركزية

 مالحظة:ـ
 عما مف يرسو عميه العطاء. أجرة اإلعالف في الصحؼ .1
كفالة بنكية أو شيؾ بنكي صادريف مف بنؾ معتمػد لػدى وزارة الماليػة ب ػزة  البنػؾ الػوطني يجة إرفاؽ  .2

صػادر مػف بنػؾ البريػد التػاب  لػوزارة ااتصػاات وتكنولوجيػا  معتمػد أو سند دف  أو بنؾ اانتاج اإلسالمي(
مػف آصػر موعػد لتقػديـ  ثالثػة شػىور" كتأميف دصوؿ " سػاري المفعػوؿ لمػدة دوار  1000بمبم   المعمومات
 العروض.

 وتشمؿ جمي  أنواع الرسـو والضرائة. بالشيكؿتقدـ األسعار  .3
 .لجنة العطاءات اير ممزمة بقبوؿ أقؿ األسعار .4
 . اإلدارة العامة لمواـز اير مسئولة عف أي مبم  نقدي يرفؽ م  العطاء.5
 2832671. لممراجعة وااستفسار واتؼ رقـ : 6
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 الشروط العامة 
 

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

أف يقػػرأ وػػاج يعػػد المنػػاقص عرضػػه وأسػػعارج عمػػا الجػػداوؿ والنمػػااج والوثػػائؽ المرفقػػة بػػدعوة العطػػاء بعػػد  .1
الوثائؽ ويتفىـ جميػ  مػا ورد فيىػا ويصػتـ ويوقػ  كافػة وثػائؽ دعػوة العطػاء ويقػدمىا ضػمف العػرض كاممػة 

 عما أف يتحمؿ كافة النتائج المترتبة عما عدـ قيامه بالتدقيؽ وااستكماؿ بصورة صحيحة.

فة وأجػور التحػزيـ عمػا أف يشػمؿ السػعر رسػـو الجمػارؾ والضػريبة المضػا بالشػيكؿتكتة أسػعار العطػاء  .2
 والت ميؼ ومصاريؼ النقؿ والتحميؿ والتنزيؿ والتأميف وجمي  الرسـو والمصاريؼ األصرى.

أو التعػػديؿ أو  يعػػد المنػػاقص عرضػػه مطبوعػػًا أو مكتوبػػًا بػػالحبر األزرؽ أو األسػػود فقػػط ويحظػػر المحػػو .3
ازييف بػػػالحبر الشػػطة أو اإلضػػافة فػػي العػػرض وكػػؿ تصػػحيح مػػػف وػػاا القبيػػؿ يوضػػ  عميػػه صطػػيف متػػو 

 األحمر ويعاد كتابة الصواة بالحبر األزرؽ أو األسود ويوق  بجانبه مف قبؿ مف أجرى التصوية.

 مػػؼ م مػػؽ بمحكػػػاـ يقػػدـ المنػػاقص عرضػػػه مرفقػػًا بػػه الوثػػػائؽ المطموبػػة مػػ  تػػػأميف دصػػوؿ العطػػاء فػػػي م .4
  ونقػػػؿ األسػػػرى ونقػػػؿ الصػػػـ والمكفػػػوفيف مػػػوظفي الحكومػػػةاسػػػتئجار حػػػافالت لنقػػػؿ  ويكتػػػة عميػػػه عطػػػاء

وكػػػالؾ اسػػػمه وعنوانػػػه بالكامػػػؿ ورقػػػـ الىػػػاتؼ والفػػػاكس ورقػػػـ صػػػندوؽ البريػػػد  2019/ 07 لممناقصػػة رقػػػـ
لمػػواـز / وزارة الماليػػة  العامػػة ةاإلدار الصاصػػيف بػػه لترسػػؿ إليػػه المكاتبػػات المتعمقػػة بالعطػػػاء وعميػػه تبميػػػػ  

عنوانػه وعميػه أف يكتػة أيضػًا اسػـ الػدائرة التػي طرحػت العطػاء وعنوانىػا تعػديؿ فػي  صطيًا بػأي ت ييػر أو
 وبصالؼ الؾ يحؽ لمجنة العطاءات أف تىمؿ العرض المقدـ منه.

 العامػػة ةاإلدار يػػودع العػػرض مػػف قبػػؿ المنػػاقص فػػي صػػندوؽ العطػػاءات المصصػػص لىػػاا ال ػػرض لػػدى  .5
ي صندوؽ العطاءات قبػؿ آصػر موعػد لتقػديـ لمواـز قبؿ انتىاء المدة المحددة لالؾ وكؿ عرض ا يودع ف

 العروض ا ينظر فيه ويعاد إلا مصدرج م مقًا .

مػف  سػتيف يومػايمتـز المناقص بأف يبقا العرض المقدـ منه نافا المفعوؿ وا يجوز لػه الرجػوع عنػه لمػدة  .6
 تاريخ آصر موعد لتقديـ العروض.

 ثانيًا: الشيادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ
المناقص م  عرضػه   صاصػة إاا كػاف يشػارؾ ألوؿ مػرة ( الشػىادات والوثػائؽ المطموبػة منػه ووػي  يرفؽ .1

 عما النحو التالي:
 .صورة مصدقة عف شىادة مزاولة المىنة وكالؾ السيرة الااتية لمشركة 
 .السجؿ التجاري أو الصناعي لمشركة 

 .شىادة صمو طرؼ مف دائرة ضريبة الدصؿ وضريبة القيمة المضافة 

عما المناقص أف يرفؽ بعرضه النسػصة األصػمية مػف أيػة كتالوجػات أو نشػرات أو معمومػات فنيػة تعػرؼ  .2
اا كانػت تمػؾ العينػات  بالمواـز المعروضة وكالؾ يقدـ م  عرضػه العينػات المطموبػة فػي دعػوة العطػاء وان
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ا يكػوف لمج نػة العطػاءات عػدـ اير قابمة لمنقؿ فعميه أف يحدد مكانىا والوقػت الػاي يمكػف رؤيتىػا فيػه وان
 النظر بالعرض.

يحػػػؽ لممنػػػاقص أف يضػػػػيؼ أيػػػة وثػػػػائؽ أو معمومػػػات يراػػػة بمضػػػػافتىا ويػػػرى أنىػػػػا ضػػػرورية  لتوضػػػػيح  .3
 عرضه.

 رابعا : األسعار غير شاممة ضريبة القيمة المضافة )معفاة من الضريبة(.

 
المركزيـة يحـق لـوزارة % وفـق تقـدير لجنـة العطـاءات 15خامسـا : فـح حـان انخفـاس ارسـعار مكثـر مـن 
 المالية انياء التعاقد مو إعادة النظر فح األسعار

 

 

 :  تأمينات وضمانات العطاء : سادساً 
 تأمين الدخون فح العطاء : .1

صػادر مػف بنػؾ البريػد التػاب  لػوزارة ااتصػاات وتكنولوجيػا  معتمد يمتـز المناقص أف يرفؽ بعرضه سند دف 
أو عما شكؿ كفالة أو شيؾ بنكي صادر مف بنؾ يتعامؿ م  السمطة الفمسطينية في ازة  البنػؾ  المعمومات

وا ينظر في أي عرض اير معزز بتأميف دصوؿ " كتأميف دصوؿ "  دوار 1000بمبم  الوطني اإلسالمي( 
عمػػػيىـ  العطػػاء ع عمػػػا أف تعػػاد تأمينػػػات الػػػدصوؿ فػػي العطػػػاء إلػػا مقػػػدميىا مػػػف المناقصػػيف الػػػاي لػػـ يحػػػاؿ

بعػد مػدة أسػبوعيف مػف تػاريخ آصػر موعػد لتقػديـ العػروضع وكػالؾ لمػف أحيػؿ عمػيىـ العطػاء بعػػد أف  العطػاء
 يقوموا بتقديـ تأميف حسف التنفيا.

 تأمين حسن التنفيذ :  .2

مبم  مقطوع يمتـز المتناقص الفائز بالعطاء أو بأي جزء مف بنودج بتقديـ تأميف حسف التنفيا لمعطاء المحاؿ 
أو عمػا شػكؿ كفالػة أو شػيؾ بنكػي  صادر مػف بنػؾ البريػد حسػة األصػوؿ معتمد عما شكؿ سند دف  والؾ

يـو مف تػاريخ  15صادر مف بنؾ يتعامؿ م  السمطة الفمسطينية في ازة  البنؾ الوطني اإلسالمي(  صالؿ 
مػػدة سػػرياف عػػوؿ تبمي ػػه بقػػرار إحالػػة العطػػاء عميػػه مػػف قبػػؿ اإلدارة العامػػة لمػػواـز عمػػا أف يكػػوف سػػاري المف

ع ويعاد تأميف حسف التنفيػا إلػا المتعىػد بعػد تنفيػا كافػة االتزامػات المترتبػة عميػه بموجػة طمػة صطػي العقد
تقدمه الدائرة المستفيدة لإلدارة العامة لمػواـز بػاإلفراج عػف التػأميف  حيػث يػتـ إصػدار شػيؾ بقيمػة الكفالػة مػف 

 وزارة المالية(.
يتـ و  مف قيمته كما 0.004عند العقد أو ااتفاؽ  بنسبة يرادات دمغة .يتم تحصين رسوم طوابع إ3   

عف نفس العقد أو ااتفاؽ كرسـو طواب  إيرادات أيضًا عند اإلحالة أو الترسية عما  0.004تحصيؿ نسبة 
صصـ مف فاتورة المورد مف قيمة العقد أو ااتفاؽ عما أف ت 0.008الجىة المنفاة ليصبح مجموع المحصؿ 

 السداد.عند 
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 :وتقييميا العطاءات فتح: عاً ساب

 -:لجنة فتح المظاريف -1
مػػػدير عػػػاـ المػػػواـز العامػػػة لجنػػػة فػػػتح مظػػػاريؼ العطػػػاء وتقػػػـو وػػػاج المجنػػػة بفػػػتح العطػػػاءات بحضػػػور  يػػػدعو

 -المناقصيف أو ممثميىـ في الزماف والمكاف المحدديف في دعوة العطاء بعد اتصاا اإلجراءات التالية:
المظاريؼ في محضر فتح المظاريؼ وكػؿ عطػاء يفػتح مظروفػه يضػ  رئػيس المجنػة عميػه إثبات عدد  - أ

وعمػػػا مظروفػػػه رقمػػػًا مسمسػػػاًل عمػػػا ويئػػػة كسػػػر اعتيػػػادي بسػػػطه رقػػػـ العطػػػاء ومقامػػػه عػػػدد العطػػػاءات 
 الواردة.

ثبات عددوا. - ة  ترقيـ األوراؽ المرفقة م  العطاء وان

ابتػػػدائي المقػػػدـ مػػػف كػػػؿ منػػػاقص والػػػؾ بحضػػػور قػػػراءة اسػػػـ مقػػػدـ العطػػػاء واألسػػػعار وقيمػػػة التػػػأميف ا - ت
 المناقصيف أو ممثميىـ.

التوقيػػ  مػػف رئػػيس المجنػػة وجميػػ  األعضػػاء الحاضػػريف عمػػا العطػػاء ومظروفػػه وكػػؿ ورقػػة مػػف أوراقػػه  - ث
 وكالؾ عما محضر المجنة بعد تدويف كافة الصطوات السابقة.

 
 
 

 -:لجنة دراسة وتقييم العروس -2
العامػػة األشػػصاص أو الجىػػات الػػايف تتكػػوف مػػنىـ المجنػػة الفنيػػة التػػي تقػػـو بدراسػػة يحػػدد مػػدير عػػاـ المػػواـز 

العروض مف النواحي الفنية والمالية والقانونية وتقدـ توصػياتىا المناسػبة لمجنػة العطػاءات المركزيػة بعػد أصػا 
 -المعايير التالية في ااعتبار:

 ا ينظر في أي عرض اير معزز بتأميف دصوؿ العطاء.  - أ

درس العػروض مػف الناحيػة الفنيػة بحيػث تحػدد المعػايير الفنيػة وفقػًا لمواصػفات المػواـز المطموبػة عمػا ت   - ة
جػػػدوؿ يعػػػد لىػػػاج ال ايػػػةع وتصضػػػ  كافػػػة العػػػروض لػػػنفس المعػػػايير مػػػف حيػػػث التػػػزاـ المنػػػاقص بعرضػػػه 

 بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

والفنية ومقدرته عما الوفػاء بالتزامػات العطػاء يؤصا بعيف ااعتبار كفاءة المناقص مف الناحيتيف المالية   - ت
وسمعته التجارية والتسىيالت التػي يقػدمىا أو الصدمػة التػي يوفروػا وقطػ  ال يػار وورش الصػيانة و كػالؾ 
كونه وكيؿ أو موزع لوكيؿ أو تاجرع ولمجنػة اسػتبعاد عػرض المنػاقص الػاي ا تتػوفر فيػه كػؿ أو بعػض 

 واج المتطمبات.

 لعرض الاي قدـ أرصص األسعار ثـ الاي يميه حتا تتـ دراسة العروض المقدمة.تبدأ الدراسة با  - ث
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إاا تػػوافرت فػػػي العػػػرض كافػػػة الشػػروط والمواصػػػفات والجػػػودة توصػػػي المجنػػة الفنيػػػة باإلحالػػػة عمػػػا مقػػػدـ  - ج
أرصص األسعار و مف حؽ المجنة الفنية أف توصي بالترسية عما أكثر مف مورد لمصػنؼ الواحػد بػالراـ 

 األسعار. مف اصتالؼ

فػػي حالػػة عػػدـ تػػوافر المتطمبػػات فػػي العػػرض الػػاي يتضػػمف أرصػػص األسػػعار تنتقػػؿ الدراسػػة إلػػا العػػرض  - ح
الاي يميػه بالسػعر إلػا أف تصػؿ إلػا العػرض الػاي تتػوافر فيػه المتطمبػات لإلحالػة عمػا أف تبػيف أسػباة 

 استبعاد العروض األرصص بشكؿ واضح.

الجػػػودة المطموبػػػة يفضػػػؿ المنػػػاقص الػػػاي يتضػػػمف عرضػػػه إاا تسػػػاوت المواصػػػفات واألسػػػعار والشػػػروط و  - خ
ميزات إضافية ثـ المقدـ لممنتجات المحميػةع ثػـ المنػاقص المقػيـ بفمسػطيف بصػورة دائمػةع ثػـ مػدة التسػميـ 

 األقؿ إاا كانت سرعة التسميـ لمصمحة الدائرة المستفيدة.
 

 ا :ـ التزامات المتعيد مو المورد :ـثامن
عميػه العطػاء اسػتكماؿ إجػراءات العقػد الصػاص بقػرار اإلحالػة وتوقيػ  ااتفاقيػة عما المتعىػد الػاي أحيػؿ  .1

 وما يمحقىا مف أوراؽ ومستندات بما فيىا  أوامر الشراء(.
 يمتـز المتعىد بالتوريد حسة الطمة مف تاريخ استالمه ألمر التوريد. .2

الحصػوؿ عمػا  إاف ا يجوز لممتعىد أف يتنازؿ ألي شػصص آصػر عػف كػؿ أو أي جػزء مػف العقػد دوف  .3
 صطي مف لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

ا يحؽ لممناقص أو المورد الرجوع عما لجنة العطاءات بأي صسارة أو ضرر ناشئ عػف تقػديـ عرضػه  .4
في حالػة إاا مػا رفضػت لجنػة العطػاءات كػؿ العػروض المقدمػة إليىػا أو إاا لػـ تحػؿ العطػاء عمػا مقػدـ أقػؿ 

 نة العطاءات دعوة العطاء في أي وقت أو أي مرحمة دوف اكر األسباة.األسعار أو إاا أل ت لج

يمتػػـز المػػورد بتسػػميـ المػػواـز وفقػػًا لممواصػػفات والشػػروط المتفػػؽ عميىػػا والػػواردة فػػي قػػرار اإلحالػػة وكػػالؾ  .5
 العينات المعتمدة والماكورة فيه.

 

 التنفيذ مو عدم قيامو بو:ـ:ـ اإلجراءات التح تتخذ ضد المتعيد فح حالة التأخير فح تاسعا
إاا تأصر المتعىد عف توريد مػا التػـز بػه فػي الموعػد المحػدد فػي العقػد يحػؽ لمػدير :  فرس غرامة مالية .1

%( مػف قيمػة المػواـز التػي تػأصر فػي توريػدوا 1عاـ دائرة المواـز العامة أف يفرض ارامػة ماليػة ا تقػؿ عػف  
فػػي التوريػػد نػػاجـ عػػف قػػوة قػػاورة ع وفػػي جميػػ  األحػػواؿ عمػػا  عػػف كػػؿ أسػػبوع تػػأصير إا إاا تبػػيف أف التػػأصير

المتعىػػد تقػػديـ إشػػعار صطػػي وفػػوري إلػػا الجىػػة المصتصػػة بػػالظروؼ واألسػػباة التػػي أدت إلػػا التػػأصير فػػي 
 التوريد أو منعته مف الؾ وتقديـ ما يثبت الؾ.

لتزامػه بالتوريػد أو قصػر فػي إاا نكؿ المتعىد عف تنفيا التزاماته بما فيػه ا : الشراء عمى حساب المتعيد .2
الػػؾ أو تػػأصر يحػػؽ لمػػدير عػػاـ دائػػرة المػػواـز العامػػة إصػػدار القػػرار بشػػراء المػػواـز الممتػػـز بىػػا المتعىػػد بػػنفس 
الصصػائص والمواصػػفات مػف أي مصػػدر آصػر عمػػا حسػاة وػػاا المتعىػد ونفقتػػه مػ  تحميمػػه فػروؽ األسػػعار 
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أو ضػػرر يمحػػؽ بالػػدائرة المسػػتفيدة أو دائػػرة المػػواـز والنفقػػات اإلضػػافية وأيػػة صسػػائر أو مصػػاريؼ أو عطػػؿ 
 العامة دوف الحاجة إلا أي إناار وا يحؽ لممتعىد ااعتراض عما الؾ.

: وونػا يحػؽ لمجنػة العطػاءات استبعاد عـرس المـورد الـذي يخـن بالتزاماتـو مو إلغـاء العقـد المبـرم معـو .3
بمػػا فػػي الػػؾ مصػػادرة قيمػػة التػػأميف المقػػدـ مػػف  التػػي أحالػػت العطػػاء اتصػػاا اإلجػػراءات الالزمػػة بحػػؽ المتعىػػد

المتعىػػد أو أي جػػزء منػػه بشػػكؿ يتناسػػة مػػ  قيمػػة المػػواـز ايػػر المػػوردة ويعتبػػر المبمػػ  فػػي وػػاج الحالػػة إيػػرادًا 
 لمصزينة العامة.

وفػػي جميػػػ  األحػػػواؿ يحػػػؽ لػػػدائرة المػػػواـز العامػػػة تحصػػيؿ األمػػػواؿ المسػػػتحقة لىػػػا فػػػي امػػػة المنػػػاقص أو  .4
مواؿ المستحقة لالؾ المناقص أو المورد لدى الػوزارات والىيئػات والمؤسسػات الحكوميػة أو مػف المورد مف األ

 كفااتىـ.

 
 -حن الخالفات:ًا: عاشر 

في حاؿ حدوث أي صالؼ ينشأ عف تفسير أي بند مف البنود السابقة أو مف بنود العقػد فيػتـ حمػه وديػًا   - أ
 بالتفاوض.

مػػف بػػدء مفاوضػػتىما لموصػػوؿ إلػػا حػػؿ حػػوؿ أي صػػالؼ يتعمػػؽ يومػػًا  30إاا لػػـ يػػتمكف الطرفػػاف صػػالؿ  - ة
بالعقػػػد يحػػػؽ ألي مػػػف الطػػػرفيف حػػػؿ الصػػػالؼ بػػػالمجوء إلػػػا المحكمػػػة المصتصػػػة وتطبيػػػؽ القػػػوانيف واألنظمػػػة 

 المعموؿ بىا في مناطؽ السمطة الوطنية الفمسطينية بىاا الشأف.

 
 شروط متفرقة:ـ:الحادي عشر

التالعػػة فػػي معاممتػػه أو ثبػػت عميػػه أنػػه شػػرع أو قػػاـ بنفسػػه أو بواسػػطة ا اسػػتعمؿ المنػػاقص ال ػػش أو اإ .1
ايرج بطريؽ مباشر أو اير مباشر عما رشوة أحد موظفي أو مستصدمي السمطة أو عمػا التواطػؤ معػه 
إضػػػرارًا بالمصػػػمحة يم ػػػي عقػػػدج فػػػي الحػػػاؿ ويصػػػادر التػػػأميف مػػػ  عػػػدـ اإلصػػػالؿ بحػػػؽ الػػػوزارة المطالبػػػة 

ما الؾ فضاًل عف شػطة اسػمه مػف بػيف المناقصػيف وا يسػمح لػه بالػدصوؿ فػي بالتعويضات المترتبة ع
 مناقصات لمسمطة الوطنية الفمسطينية واا فضاًل عف اتصاا اإلجراءات القضائية ضدج عند ااقتضاء.

إاا أفمػػػس المنػػػاقص أو المػػػورد يحػػػؽ لمجنػػػة العطػػػاءات إل ػػػاء التعاقػػػد معػػػه دوف المجػػػوء لمقضػػػاء وكػػػالؾ  .2
 لتأميف كميراد عاـ لمصزينة العامة.مصادرة مبم  ا

إاا تػوفا المنػػاقص أو المػػورد جػػاز إل ػػاء العقػد  المبػػـر معػػه أو مػػا تبقػػا منػه  بتوجيػػه كتػػاة لمورثػػة يفيػػد  .3
 بالؾ دوف الحاجة إلا استصدار حكـ قضائي يقضي بالؾ م  رد مبم  التأميف في واج الحالة.
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 الشروط الخاصة

  ايػر شػامؿ الدواـ صمسػة أيػاـ فػي األسػبوع تبػدأ مػف يػـو األحػد وحتػا الصمػيس مراعاة "
مػػ  األصػػا بعػػيف ااعتبػػار المالحظػػات باسػػتثناء الصػػحة  العطػػؿ الرسػػمية واإلضػػرابات "

 .والتعميـ
  مساًء. 3صباحاً  الا  8مراعاة دواـ الموظفيف مف الساعة 

  تعػديؿ بعػض صطػوط السػير حسػة عدد الباصات قابؿ لمزيادة أو النقصػاف أو إل ػاء أو
 بااتفاؽ بيف المتعىد والمجنة المشكمة بالصصوص.الحاجةع 

  م  مراعاة المواصفات حسة العدد المصصص في العطاءتكوف سعة الحافمة الواحدة. 

  يمتـز المتعىد أف تكوف الحافالت تحمؿ بوليصة تأميف وتػرصيص سػاري المفعػوؿ حسػة
 أنظمة المرور السارية .

  تعطؿ الحافمة يمتـز المتعىد بتوفير حافمة بديمة بنفس المواصفات الماكورة .في حالة 

 . يمتـز المتعىد بتقديـ كشؼ بأرقاـ الحافالت 

  تقػديـ كشػػؼ تفصػػيمي مػػف قبػؿ المنػػاقص شػػامؿ المواقػػؼ المقترحػة ووقػػت التوقػػؼ ووقػػت
 الوصوؿ عما أف يعتبر جزء مف العرض .

  يابا  .السعر يشمؿ حركة الباص اوابا وان

  سيتـ معاينة الباصات المصصصة لكؿ صط سير قبؿ البػدء فػي عمميػة الترسػية مػف قبػؿ
 لجنة صاصة.

  يحػػؽ لمجنػػة المشػػرفة اسػػتثناء باصػػات والمطالبػػة بت يروػػا صػػالؿ أسػػبوع مػػف تػػاريخ إبػػالغ
 الشركة .

 . يحؽ لمجنة المشرفة المطالبة بت يير السائؽ صالؿ أسبوع مف تاريخ إبالغ الشركة 

 قابمة لمتجديد باتفاؽ الطرفيف. سنة ميالدية ء مدة العطا 
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 جدول الكميات واألسعار

 باصات الوزارات المختلفة 
 مساءً  45:2 الساعة: لجميع الباصات المغادرة ساعة
رقم 
 الباص

 خط السير
سعة 
 الباص

 العدد
 سعر الوحدة

 شيكل
 مالحظات

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

   1 55 انصار وبالعكس ← وزارة المالية←برشلونة  ←شارع الصناعة ←الثالثيني

2 

شارع  ←عسقولة  ←ش البساتين  ←محطة بهلول ←مسجد صالح الدين 
دوار ابو مازن ←دوار المالية   ←وزارة االسرى  ←شارع الصناعة ←الثالثيني

 وبالعكس انصار←
50 1   

3 

سوق الشجاعية  ←كازية ابو جبة  ←)م. التوفيق(الشجاعية أول شارع بغداد 
انصار   ←الشفا ←رمزون ضبيط  ←موقف جباليا  ←مفترق الشجاعية←

 وبالعكس المشتل ←المقوسي 
55 1   

4 
موقف جباليا  ←مفترق الشجاعية←سوق الشجاعية  ←(كازية ابو جبة) الشجاعية 

   1 55 وبالعكسانصار   ←الشفا ←رمزون ضبيط  ←

5 
 ش  ←ضبيط  رمزون ← السنافور ← مخبز اليازجي ←الشعف/ بداية ش البشير

   1 55 وبالعكس أنصار ← الشفاء ←الوحدة

6 
 مفترق الشعبية ←  السدرة ← الشوا ساحة ← السنافور ←البريةالشعف/ 

 فقطذىاب   1 25 وبالعكس أنصار ← الشفاء ←الوحدة  ش  ←ضبيط  رمزون←

7 
تل  ←أنصار  ←م . الشفا ← شارع الشفاء ←المقوسي ←الكرامة  ← التوام

   1 50 وبالعكس الهوى/ الخور

8 
 ← مفترق أبو طالل ←ش النصر   ←األمن العام  ← الكرامة ← التوام

   1 00   محررة طيبة/قصر العدل  وبالعكس ←أنصار 

9 
رمزون  ←ميدان فلسطين   ←السريا  ← ش الجالء ← الصفطاوي

   1 00   محررة طيبة / قصر العدل  وبالعكس ← الشجاعية مفترق دولة

   1 50 أنصار وبالعكس-الطيران  ←السرايا←شارع الجالء  ←الصفطاوي 10

11 
/ البركة ش النفق ←مفترق العيون مع الجالء ← رمزون الشيخ رضوان/ش الجالء

 ذىاب فقط  1 50 .أنصار  ←الشفا ←ش الثورة  ←ش الصحابة←

12 
ش الثورة  ←ش الصحابة←ش النفق ←مسجد سعيد صيام/ بركة الشيخ رضوان 

   1 50 وزارة المالية. ← دوار ابو مازن ←أنصار  ←الشفا ←

13 
مسجد  ←ميدان الشهداء ← اخر ش حميد ←ابراج الفيروز/المعسكر الشمالي 

   1 50 وزارة المالية. ←انصار ← الشفا ← السوسي

14 
وزارة  ←انصار ← الشفا ← مسجد السوسي ←ميدان الشهداء ← اخر ش حميد

   1 25 المالية.

15 
← فضائية األقصى  ←تقاطع شارع الشيخ رضوان األول مع شارع سعيد بن العاص 

   1 25 وزارة المالية. ←انصار ←  مفترق مجلس الوزراء
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16 

أنصار  ←رمزون المالية ←الخورتل الهوى/  ←مفترق دولة ←مسجد صالح الدين
 المشتل  ← يالمقوس ←ش الجالء حتى نهايته  ←ش الثورة  ←خلف الشفا ←
 وبالعكسوزارة الخارجية ←

50 1   

17 
تل  ← 10شارع  ←ش صالح الديي  ←كف القرارة  ←السطر الغربي 

 وبالعكس السرايا ←منصار  ←دوار الخور الهىا/ 
50 1   

18 
دولة  ←صالح الدين ←شارع جالل ←البلد / موقف رفح  ←حي االمل/ الهالل 

   1 50 وبالعكس سرايا ←انصار ←تل الهوا/ الخور  –

19 

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

 .وبالعكس المشتل←المقوسي
50 1   

20 
دوار الخور تل الهوا/ ←السوارحة  ←شارع الرشيد  ←الشئون االجتماعية/ الضهرة

   1 25 وبالعكس وزارة الثقافة ←أنصار  ←

21 
موقع ←  السوارحة ←شارع الرشيد  ←الضهرة  ←المعسكر/ الشئون االجتماعية 

   1 50 وبالعكس سرايا ←أنصار  ←دوار الخور تل الهوا/   ←17

22 
–عسقولة  –دوار بني سهيال  ←بني سهيال  ←عبسان الكبيرة ←عبسان الجديدة 

   1 55 وبالعكس انصار ←العباس ←المرور ←السرايا ←ش الخدمة العامة 

23 
المرور ←السرايا ←ش الخدمة العامة –عسقولة  –دوار بني سهيال  ←بني سهيال 

   1 30 وبالعكس انصار ←العباس ←

24 
 خلف ←انصار ← الخور دوار/ الهوا تل ← الرشيد ش← مدينة حمد/ خان يونس 

   2 55 وبالعكس الفارة المصرية ← السرايا ← الشفا

25 
 خلف ←انصار ← الخور دوار/ الهوا تل ← الرشيد ش← مدينة حمد/ خان يونس 

 ذىاب فقط  1 30 وبالعكس المشتل ← المقوسي ← الشفا

26 
 ← الخور دوار/ الهوا تل ← الرشيد شارع← السوق ← /م. الشهداء النصيرات

   1 55 وبالعكس السرايا ← أنصار

27 
 الهوا تل ← الرشيد شارع← الزهراء←المخيم الجديد  ←ابو صرارالنصيرات 

   1 55 وبالعكس السرايا ← أنصار ← الخور دوار/

28 
 الخور دوار/ الهوا تل ← الرشيد شارع←الحساينة  ←السوق المركزيالنصيرات 

   1 25 وبالعكس السرايا ← أنصار ←

29 
ش صالح ← الرئيسيمدخل البريج  ← سوق البريج ←النادي ←مقبرة البريج  

   1 55 وبالعكس سرايا ←انصار ← الخور دوار/ الهوا تل ←الدين 

30 

البصة  ←المعسكر ش النخيل ← دوار البركة البلد←بنك فلسطين  ←دير البلح
المقوسي  ←خلف الشفا  ←انصار ←تل الهوا/ دوار الخور  ←ش الرشيد  ←
 المشتل وبالعكس ←

55 1   

31 

 ← مدخل البريج /ابو عاصي ←النصيرات  ابراج ← / سوق المغازيالمغازي
 ←انصار ←الهوا/ دوار الخور  تل ← 10ش  ←السيارات سوق  ←  نتساريم

 وبالعكس سرايا
55 1   

32 
 تل ←مفترق دولة  ←السيارات سوق  ←  نتساريم ←التركية/ جحر الديكاالبراج 

   1 25 وبالعكس سرايا ←انصار ←الهوا/ دوار الخور 

33 

صالة  ← الغربي دوار بيت الهيا ←مفترق الشيخ زايد  ← دوار التعليمبيت حانون 
 الشهداء ش ← السرايا ← الجالء ش ← الصفطاوي←دوار ابو شرخالطيب 

 االسرى وبالعكس وزارة← الطابو ← انصار←
55 1   
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 00صفحة 

 

34 

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

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

55 1   

35 

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

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

55 1   

36 

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

 وبالعكس

55 1   

37 
 اتحاد ← ضبيط ← السدرة ← يافا ش ← ابو شباك← الجرن←جباليا البلد 

   1 55 وبالعكس  دوار المالية ← مازن ابو دوار ← انصار ← الشفا ←الكنائس

38 
 ش ← الصفطاوي← دوار ابو شرخ←صالة الطيب  ← الغربي دوار بيت الهيا

   1 25 االسرى وبالعكس وزارة←  الطابو ← انصار← الشهداء ش ← السرايا ← الجالء

39 

 ← الحاووز← الحي السعودي← غريزمفترق  ← ش النص ← دوار زعرب /رفح
مفترق العائالت  ←التشريعي ←انصار  ←وزارة االسرى  ←م القدس←ش البحر 

 المشتل وبالعكس ←المقوسي  ←
50 1   

40 
 ← 8ش ← ش صالح الدين  ←المشروع ←دوار الجوازات /حي السالم رفح/ 

   1 50 السرايا وبالعكس ← عيادة الرمال←أنصار ←تل الهوا/ الخور 

41 

كف  ←العدس خربة ← النجمة مفترق ← العودة مفترق ← جامع عليرفح/ 
 ← التكنولوجيا مفترق ← فارس محطة ← سيتي هابي ←ميراج/ سوق الفزب 

 دولة ← الدين صالح ش ← الشيخ ناصر ← المصريين مفترق ← القديم الترخيص
 سرايا وبالعكس ←انصار ← الهوا تل ←

50 1   

42 

 17دوار ال ←الجامعة االسالمية خان يونس ←م. االوروبي  ←الشرقيكف ميراج 
 10ش ←ش صالح الدين ←دوار بني سهيال ←الشيخ ناصر ←دوار التحلية ←
انصار ←وزارة المواصالت ←دوار المالية ←وزارة الداخلية ←برشلونة ←

 وبالعكس

50 1   

43 

 ←-الدين صالح  ←- 8ش  ←-برشلونة ← انصار← التشريعي←المقوسي 
 ←مفترق العودة  ← النجمة ←خربة العدس  ←الطريق الغربية← دوار بني سهيال

 تل السلطان وبالعكس
50 1   

   1 25 وبالعكس كلية العلوم والتكنولوجيا ←ش جالل←  دوار بني سهيال ←النصيرات  44

45 

 وبالعكسمعبر كرم ابو سالم  ←ش صالح الدين  ←مبنى االيرادات وزارة المالية غزة 
 صباحاً  8:00ساعة االنطالق: 

 حسب عمل المعبر ساعة المغادرة: مساءً 
25 1   

46 
 ←أنصار  ←مفترق ابو طالل←  ش النصر← االمن العام←الكرامة  ← التوام

   1 50 وبالعكسمحررة طيبة/ قصر العدل 

47 
رمزون الشجاعية مفترق ← ميدان فلسطين ←السرايا← الجالء شارع ←الصفطاوي

   1 50 وبالعكس العدل قصر/ طيبة محررة ← دولة 
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 باصات وزارة الصحة
رقم 
 خط السير الباص

سعة 
 العدد الباص

 سعر الوحدة
 مالحظات شيكن

1 

 شارع← نصار← عدوان كمال. م ← زايد الشيخ دوار ←م. بيت حانون 
 الجالء شارع ← الصفطاوي ← شرخ أبو دوار ← تمراز محطة ← العوجة

 .والعكسعيادة الرمال  ← الشفاء. م ← العيون دوار ←
 صباحاً من م. بيت حانون 6:30ساعة االنطالق: 

 مساًء. 2:30ساعة المغادرة: من مجمع الشفاء الطبي الساعة 

50 1   

2 

نصار ←م. كمال عدوان  ←دوار الشيخ زايد  ←/ االندونيسيم. بيت حانون 
شارع  ←الصفطاوي  ←دوار أبو شرخ  ←تمراز محطة  ←شارع العوجة ←

دوار  ←م. الشفاء  ←ملعب فلسطين ←كحيل   ←دوار العيون  ←الجالء 
  والعكس. انصار ←حيدر

 صباحاً من م. بيت حانون 6:30ساعة االنطالق: 
 مساًء. 2:30ساعة المغادرة: من مجمع الشفاء الطبي الساعة 

50 1   

3 

 وبالعكس األوروبي غزة. م ←" الساحة" فلسطين ميدان ←م. الشفاء الطبي 
 صباحاً. 6:30ساعة االنطالق: من مجمع الشفاء الطبي الساعة 

 مساءً  2:30ساعة المغادرة: من م. غزة األوروبي الساعة 
50 1   

4 

 ← سهيال بني دوار ← العودة مسجد دوار ←تل السلطان شارع النص 
 .كحيل عمارة ←النصر مستشفى ← الشفاء. م ← الرمال عيادة ← عسقولة

 الرمال عيادة ← الشفاء. م ← النصر مستشفى ←كحيل عمارةالعودة: من 
 السلطان تل ← العودة مسجد دوار ← سهيال بني دوار ← عسقولة ←

  .النص شارع
 صباحاً  6:05ساعة االنطالق: 

 مساًء. 2:20ساعة المغادرة: من مجمع الشفاء الطبي الساعة 

50 1   

5 

  األوروبي غزة. م ← النجار مستشفى ←تل السلطان دوار مسجد العودة 
 صباحاً. 6:30الساعة    دوار العودةاعة االنطالق: من س
 مساءً  2:30الساعة  االوروبياعة المغادرة: من م. س

50 1   

6 

 األقصى. م ←تل السلطان دوار مسجد العودة 
 صباحاً. 6:30الساعة    دوار مسجد العودةساعة االنطالق: من 

 مساءً  2:30اعة المغادرة: من م. األقصى الساعة س
50 1   

7 

 عيادة ← عسقولة ← سهيال بني مفترق ←جاسر عمارة ←الظهرة خانيونس
 ملعب فلسطين ← كحيل عمارة ←النصر مستشفى ← الشفاء. م ← الرمال

 الشفاء. م ← النصر مستشفى ←كحيل عمارة←ملعب فلسطين  منالعودة: 
 ← جاسر عمارة ← سهيال بني مفترق ← عسقولة ← الرمال عيادة ←

 .خانيونس الظهرة
 صباحاً من منطقة الظهرة. 6:30ساعة االنطالق: الساعة 
 مساءً  2:30ساعة المغادرة: الساعة 

50 1   
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 03صفحة 

 

8 

. م ← عجلين الشيخ ← البحر طريق ←" البلد" البلح دير ←ل يشارع النخ
م. النصر  ←عمارة كحيل ←ملعب فلسطين ← الرمال عيادة ← الشفاء

 وبالعكس
 صباحاً. 7:00ساعة االنطالق: الساعة 
 مساًء. 2:30ساعة المغادرة: الساعة 

50 1   

9 

  ←" الياسين مخبز" النصيرات مفترق ← الزهور صيدلية ←سوق النصيرات 
ملعب فلسطين ←  الرمال عيادة ← الشفاء ← برشلونة ← 8ش  ← دولة
 وبالعكس م. النصر←عمارة امان ←عمارة كحيل ←

 صباحاً. 7:00ساعة االنطالق: الساعة 
 مساًء. 2:30ساعة المغادرة: الساعة 

50 1   

10 

  ←" الياسين مخبز" النصيرات مفترق ← الزهور صيدلية ←سوق النصيرات 
 عيادة ← الشفاء ← دوار حيدر←انصار ←الثالثيني  ←عسقولة ← دولة

 وبالعكس م. النصر ←عمارة كحيل←ملعب فلسطين ←  الرمال
 صباحاً. 7:00ساعة االنطالق: الساعة 
 مساًء. 2:30ساعة المغادرة: الساعة 

50 1   

11 

ش  ←ش القسام   ← الشئون االجتماعية ← 5ش  ← لسطر الشرقيا
 .والعكس األوروبي. م  ←جالل

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

50 1   

12 

 .والعكس األوروبي. م ←عبسان ←  سهيال بني دوار  ← دوار ابو حمدي
 صباحاً  7:15ساعة االنطالق: الساعة 
 مساءً  2:30ساعة المغادرة: الساعة 

25 1   

13 

 المغازي ←"بنك فلسطين ← محطة عكيلة←حاجز ابو هولي  دير البلح
هيداى  ← عسقولة ← نتساريم ←" الدين صالح" البريج ←" الدين صالح"

 كحيل عمارة ←مستشفى النصر . الشفاء. م ← الرمال عيادة← فلسطيي
 وبالعكس فلسطين ملعب←

 صباحاً. 7:00ساعة االنطالق: الساعة: 
 مساًء. 2:30ساعة المغادرة: الساعة: 

50 1   

14 

يونس . ناصر خان م ←ش صالح الدين  ← رمزون الشجاعية ←اخر الجالء 
 وبالعكس

 صباحاً. 6:30ساعة االنطالق: الساعة: 
 مساًء. 2:30ساعة المغادرة: الساعة: 

50 1   

15 

 الشفاء. م ← الرمال عيادة ← عسقولة ← نتساريم ← البريج/ ابو رصاص
 وبالعكس ملعب فلسطين← كحيل عمارة ←النصر مستشفى ←

 صباحاً. 7:00ساعة االنطالق: الساعة: 
 مساًء. 2:30الساعة:  ساعة المغادرة:

50 1   
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16 

دولة بجوار منتجع النور الهندسة  ← 8ش  ←مفترق دولة ← م. الشفاء
 وبالعكس والصيانة

 صباحاً. 7:00ساعة االنطالق: الساعة: 
 مساًء. 2:30ساعة المغادرة: الساعة: 

50 1   

17 

غزة . م ←الدين ش صالح ← جباليا ← بيت الهيا ← بيت حانونم. 
 وبالعكس االوروبي )كلية التمريض(
 صباحاً. 7:00ساعة االنطالق: الساعة: 
 مساًء. 2:30ساعة المغادرة: الساعة: 

30 1   

18 

 م. االندونيسي ← الصفطاوي ← ش الجالء ← مفترق الغفري ← السنافور
 .والعكس ← م. بيت حانون ←

 صباحاً. 7:00ساعة االنطالق: الساعة: 
 مساًء. 2:30الساعة: ساعة المغادرة: 

30 1   

19 

 وبالعكس ناصر. م ←سهيال بني ← عبسان ←خزاعة 
 صباحاً. 7:00ساعة االنطالق: الساعة: 
 مساًء. 2:30ساعة المغادرة: الساعة: 

30 1   

20 

م. شهداء االقصى  ←مدخل المغازي←مدخل البريج   ←موقف النصيرات
 وبالعكس

 صباحاً. 7:00ساعة االنطالق: الساعة: 
 مساًء. 2:30ساعة المغادرة: الساعة: 

30 1   
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 باصات وزارة التربية والتعليم
رقم 
 الباص

 خط السير
سعة 
 الباص

 العدد
 سعر الوحدة 

 مالحظات
 شيكل

1 

 الوسطى ←الدين صالح←–النجمة  ← العودة مفترق←تل السلطان 
 ←مفترق عسقولة  ←البساتينش ← المغازي← الزوايدة← المصدر←

 رمزون ضبيط وبالعكس ←مفترق الشعبية
 صباحاً. 5:45ساعة االنطالق: الساعة: 
 مساًء. 12:10ساعة المغادرة: الساعة: 

50 1   

2 

دوار  ←الدين صالح←–ش جالل  ← العودة مفترق← / غريزتل السلطان
الشفا ←السرايا ← الشجاعية رمزون←البريج ←دير البلح ←بني سهيال 

 وبالعكس
 صباحاً. 10:30ساعة االنطالق: الساعة: 
 مساًء. 16:20ساعة المغادرة: الساعة: 

50 1   

مدينة ←القرارة  ←بني سهيال ←خان يونس  ←تل السلطان/دوار زعرب 3
 مسائي حمد وبالعكس

50 1   

4 
مديرية شرق خان ←بني سهيال  ←خان يونس  ← تل السلطان/دوار زعرب

 صباحي يونس وبالعكس
50 1   

5 

 دير← سهيال بني موقف←أول شارع جالل  ← االحمر الهالل/ يونس خان
 ←رمزون الشجاعية  ←البريج ←النصيرات ←المغازي← الزوايدة← البلح

 وبالعكس الترنس  جباليا البلد
 صباحاً. 6:00ساعة االنطالق: الساعة: 
 مساًء. 12:30ساعة المغادرة: الساعة: 

50 1   

6 

أول شارع  ←الطريق الغربية  ←عمارة جاسر←خان يونس/ الشئون الضهرة 
 موقف ←السفارة المصرية ← السرايا ←البريج  ←صالح الدين ←جالل
 وبالعكس الشفا

 صباحاً. 5:45ساعة االنطالق: الساعة: 
 مساًء. 12:10ساعة المغادرة: الساعة: 

50 1   

7 

المغازي  ←الزوايدة ← سهيال بني موقف←خان يونس/ اول ش جالل 
 وبالعكسالبلد الترنس جباليا ←  الشجاعية موقف←البريج ←

 صباحاً. 11:00ساعة االنطالق: الساعة: 
 مساًء. 16:20ساعة المغادرة: الساعة: 

50 1   

8 

 موقف←المحطة ← البلد موقف ←دير البلح  معسكر←اول ش النخيل 
 وبالعكس الشجاعية

 صباحاً. 6:15ساعة االنطالق: الساعة: 
 مساًء. 12:10ساعة المغادرة: الساعة: 

50 2   
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9 

صالح الدين/ المغازي  ← البلح دير معسكر ← موقف دير البلح
 وبالعكس السرايا←موقف جباليا  ←النصيرات البريج ←

 صباحاً. 5:50ساعة االنطالق: الساعة: 
 مساًء. 12:25ساعة المغادرة: الساعة: 

50 1   

10 

 المحطة← البلح دير وقفم ←معسكر دير البلح  ←ش النخيل  اول مفترق
 وبالعكس الشجاعية موقف←

 صباحاً. 11:15ساعة االنطالق: الساعة: 
 مساًء. 16:20ساعة المغادرة: الساعة: 

50 1   

11 

 السرايا← البريج←النصيرات  ←المغازي ←المصدر←موقف دير البلح 
 وبالعكس الشفا←

 صباحاً. 11:00 ساعة االنطالق: الساعة:
 مساًء. 16:20ساعة المغادرة: الساعة: 

50 1   

12 

موقف   ← الدين صالح ش ← النصيراتسىق ←مدخل المغازي 
 وبالعكس موقف جباليا ← الشجاعية 

 صباحاً. 10:30ساعة االنطالق: الساعة: 
 مساًء. 16:20ساعة المغادرة: الساعة: 

25 1   

13 

البريج ← ش صالح الدين ←المستوصف ←المغازي )دوار صدقي( 
 وبالعكس الشجاعية 

 صباحاً. 6:20ساعة االنطالق: الساعة: 
 مساًء. 12:10ساعة المغادرة: الساعة: 

50 2   

14 

البريج  ← ش صالح الدين ←المستوصف ←المغازي )دوار صدقي( 
 وبالعكس الشجاعية ←

 صباحاً. 10:30ساعة االنطالق: الساعة: 
 مساًء. 16:20الساعة:  ساعة المغادرة:

50 1   

15 
 وبالعكس الشجاعية موقف ←موقف النصيرات 

 صباحاً. 6:25ساعة االنطالق: الساعة: 
 مساًء. 12:10ساعة المغادرة: الساعة: 

50 2   

16 
 الشفا وبالعكس←السرايا  ←موقف النصيرات 

 صباحاً. 6:25ساعة االنطالق: الساعة: 
 مساًء. 12:25ساعة المغادرة: الساعة: 

50 2   

17 
 موقف الشجاعية وبالعكس ←موقف النصيرات 

 صباحاً. 11:25ساعة االنطالق: الساعة: 
 مساًء. 16:20ساعة المغادرة: الساعة: 

50 1   

18 

 ش ←نادي البريج دوار ابو رصاص   ←دوار الشهداء ← البريج موقف
 وبالعكس الشجاعية موقف ←مفترق النصيرات  ← الدين صالح
 .صباحاً  6:00: الساعة: االنطالق ساعة
 .مساءً  12:10: الساعة: المغادرة ساعة

50 1   
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19 

البريج ←ش صالح الدين/ النصيرات ←الزهراء ←السرايا  ←اخر الجالء
دوار السنية  ←دوار بني سهيال  ←دير البلح ←الزوايدة ←المغازي←

 وبالعكس
 صباحاً. 5:45ساعة االنطالق: الساعة: 

 مساًء. 12:15المغادرة: الساعة: ساعة 

50 1   

20 

موقف الشجاعية  ← مسعود ش  ← الجرن ← الترنس جباليا ←الشيخ زايد
 وبالعكس

 صباحاً. 6:00ساعة االنطالق: الساعة: 
 مساًء. 12:20ساعة المغادرة: الساعة: 

50 1   

21 

الجالء   ش←الصفطاوي   ←ش الشهداء  ←اول الهوجا  ←الشيخ زايد
 السرايا وبالعكس ←

 صباحاً. 6:00ساعة االنطالق: الساعة: 
 مساًء. 12:10ساعة المغادرة: الساعة: 

50 1   

22 

 ← الجالء  ش← الصفطاوي  ← الشهداء ش ←الهوجا  اول←الشيخ زايد
 وبالعكسالشجاعية ←الصحابة ←  السرايا

 صباحاً. 11:00ساعة االنطالق: الساعة: 
 مساًء. 16:20ساعة المغادرة: الساعة: 

50 1   

23 

ش  ← زمو← الجرن  ← محطة تمراز ← اليمن السعيد← الشيخ زايد
 وبالعكسالشجاعية  ←صالح الدين

 صباحاً. 11:00ساعة االنطالق: الساعة: 
 مساًء. 16:20ساعة المغادرة: الساعة: 

25 1   

24 
 ← المغازي ← البريج  ← الدين صالح ش ← النصيرات←الزهراء 
   1 25 وبالعكس السنية دوار ←  سهيال بني دوار ← البلح دير مفترق ←  الزوايدة

25 

مديرية شرق خان  ←  سهيال بني دوار  ← الدين صالح ش ← النصيرات
 وبالعكس يونس

 صباحاً. 6:50ساعة االنطالق: الساعة: 
 مساًء. 14:30ساعة المغادرة: الساعة: 

25 1   

 

 شروط اضافية خاصة
الباص الذي سيسير على خط السير وموديله لتقوم لجنة متخصصة من وزارة النقل  يرجى ارفاق رقم .1

 والمواصالت بفحص الباص للوقوف على مدى صالحيته لنقل الركاب
 يجب ارفاق صورة عن تأمين كل باص باإلضافة الى االصل ويجب ان تكون سارية المفعول. .2
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 خاص بنقن األسرى جدون الكميات واألسعار
 باصاتخط سير ال

 

 الكمية الوحدة الصنف م
 السعر اإلجمالح سعر الوحدة

 مالحظات
 شيكن مغورة شيكن مغورة

1 

 محافظة شمان غزة ومحافظة غزة:
 –موقف الشيخ زايد  –كراج بيت حانون 

 -(6شيداء ان ) –موقف مبو اليوجة 
 مقر الصميب األحمر –موقف الصفطاوي 

     1 عدد

 

2 

 )رفح وخان يونس(:محافظات الجنوب 
رفح )داخمية رفح( بجوار محطة شويخ 

باتجاه خان  –صالة السعادة  –لمبترون 
يونس / مون شارع الجالن )حمويات 

مفترق  –شارع صالح الدين  –ضبان( 
دوار  –( 8شارع ) –مدن الوسطى 
 مقر الصميب األحمر –المالية القديم 

 

      1 عدد

 

 مالحظات:
( راكػػة لنقػػؿ 50بحالػػة جيػػدة جػػدا سػػعا   2000موديػػؿ مػػا فػػوؽ تػػوفير باصػػات حديثػػة  -1

أوالي األسرى والمشاركيف في ااعتصاـ األسبوعي أمػاـ مقػر الصػمية فػي اػزة صػباح 
يابػػػًا مػػػف السػػػاعة الثامنػػػة صػػػباحًا حتػػػا نىايػػػة  كػػػؿ يػػػـو اثنػػػيف مػػػف كػػػؿ أسػػػبوع اوابػػػًا وان

 ااعتصاـ والم ادرة.

 التي تحددوا الوزارة. حركة الباصات ونقاط التجم  وفؽ اآللية -2

 عدد الباصات قابؿ لمزيادة أو التصفيض حسة طمة الوزارة. -3

 يمتـز المورد بتقديـ كافة المستندات الضريبية المطموبة عند تسميـ الفاتورة. -4

تسػػوية الفػػواتير مػػ  كػػؿ نىايػػة شػػىر مػػيالدي وترسػػؿ إلػػا وزارة الماليػػة لمػػدف  مػػف صاللىػػا  -5
 مركزيًا.

 .31/12/2019حتا  01/01/2019مدة التوريد مف  -6
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 خاص بالمكفوفين والصم جدون الكميات واألسعار
 خط سير الباصات

 

عدد  الصنف  م
 الطالب 

 السعر اإلجمالح سعر الوحدة 
 مالحظات

 شيكن مغورة  شيكن مغوره

1 
 –( مكفـوفين )خـانيونس 1نقن طـالب / طالبـات حسـب الجـدون رقـم )

 رفح(
21     

 

( مكفوفين )شرق 2طالبات حسب الجدون رقم )نقن طالب /  2
 خانيونس(

21      

بيـت  -( مكفـوفين )جباليـا3نقن طـالب/ طالبـات حسـب الجـدون رقـم ) 3
      22 بيت حانون( –رىيا 

      50 رفح ( -( صم )خانيونس4نقن طالب/ طالبات حسب الجدون رقم ) 4

      40 ( غزة -الشمان ( صم )5نقن طالب/ طالبات حسب الجدون رقم ) 5

 

 هالدظاث: 
راكة أو باصػات فػولكس أو دمػج  20* يترؾ لمشركة حرية اصتيار حجـ الباص سواء باص 1

 باصات المنطقة الواحدة في باص كبير.
 * الدواـ صمسة أياـ في األسبوع تبدأ مف يـو األحد وحتا الصميس .2
 صباحا .* الحضور لممدرسة قبؿ الساعة السابعة والنصؼ 3
ظىػػػرا مػػػا عػػػدا يػػػـو الصمػػػيس العػػػودة تكػػػوف السػػػاعة  12:40* العػػػودة مػػػف المدرسػػػة السػػػاعة 4

 ظىرا.  12:00
 * يراعا الدواـ يـو السبت في أياـ اامتحانات النصفية والنىائية فقط.5
* العػػرض قابػػؿ لمتجزئػػة ويحػػؽ لمجنػػة العطػػاءات المركزيػػة إل ػػاء أي صطػػوط سػػير دوف ابػػداء 6

 األسباة.
 
 
 
 
 
 
 



 

 استئجبر حبفالت لنقل موظفي الحكومة واألسرى والصم والمكفوفين  77/9709 رقم عطبء

 97صفحة 

 

 (1جدول رقم )
 

 رفح  –منطقة الجنوب: خانيونس 
 

 مالحظات العنوان اسم الطالب م
  رفح ـ قرٌة العدس محمد حسن النحال  .1

 الغربٌة تل السلطان رفح محمد ٌوسف النجار  .2
 

  رفح ـ صالة السعادة ٌاسمٌن سعٌد النجار  .3

  الوكالةخانٌونس ـ المشروع الٌابانً ـ عٌادة  مرٌم حسنً أبو شاوٌش  .4

  رفح حً جنٌنة تسنٌم محمد البوجً  .5

  الشرقٌة صالح الدٌن رفح عالء عماد أبو عمرة  .6

 البٌوك -رفح حً النصر  شٌماء عطا أبو الحصٌن  .7
 

  خان ٌونس البلد قرب مسجد النور رنا موسى الشاعر  .8

 مقابل عٌادة الوكالة خانٌونس المعسكر شمس سهٌل أبو شحمة  .9
 

  خانٌونس حً النصر محمود أحمد عٌد  .10

  معسكر خانٌونس شارع البحر جهاد حسٌن الشقرة  .11

  بالقرب من مدرسة هارون الرشٌدخانٌونس حً األمل  روان هانً السلوت  .12

  معسكر خانٌونس مدرسة الشٌخ جبر محمد عبد المجٌد الحٌلة  .13

 بجوار جمعٌة اإلسكان ًاإلماراتخان ٌونس المشروع  ثائر فتحً أبو الشعر  .14
 

 موظف عمارة جاسر شارع البحر خان ٌونس عبد الحمٌد فؤاد زقوت  .15

 موظف طرٌق رفح الغربٌة بالقرب من منتجع السعادة خان ٌونس محمد سلٌمان السقا  .16

  حً النمساويان ٌونس الخ أحمد حسام أبو زٌد  .17

  حارة  البٌوك ان ٌونس البلدخ عبد الكرٌم أمٌن عابدٌن  .18

 حً األمل بالقرب من محطة عبد الهادي للبترول خان ٌونس خلود سعٌد أبو شمالة  .19
 موظف

 موظف شارع البحردٌر البلح  خضر محمود بارود  .20

 شارع البحر  دٌر البلح رٌم سعد بركة  .21
 موظف
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 (2جدون رقم )
 شرق خان يونس/ 

 مالحظات العنوان اسم الطالب م
  معن شٌماء زهٌر أبو جاموس  .1

  خزاعة النجارعبد هللا محمد   .2
  دٌر البلح ـ بنك فلسطٌن آٌات محمد أبو صبرة  .3
  دٌر البلح ـ المزرعة ـ ش. صالح الدٌن أسٌا عونً العودٌنً  .4
  خانٌونس ـ بنً سهٌال أحمد ناجً الناقة  .5
  خانٌونس خزاعة محمد عدنان النجار  .6

  خزاعة لٌث عٌد النجار  .7

  األوروبًرفح المستشفى  نسمة سلٌمان العرجان  .8
  ان ٌونس خزاعة مبنى البلدٌة الجدٌدخ عماد أحمد قدٌح  .9

 موظف دوار أبو حمٌد  خان ٌونس سناء محمود العسولً   .10
 موظف دوار بنً سهٌال شركة الكهرباء خان ٌونس اعتدال علً شهوان  .11
  الكبٌرة عبسان بالل ٌونس أبو مصطفى   .12

  خان ٌونس بنً سهٌال أسامة ناجً الناقة  .13
  خان ٌونس بنً سهٌال محمد ناجً الناقة  .14
  حكر الجامع –دٌر البلح  أحمد أحمد العطار  .15
  برٌد خان ٌونس ان ٌونس الشٌخ ناصر خ رامً ضٌاء أبو طه  .16
  العقادالسطر الغربً بالقرب من بناشر   خان ٌونس محمد محمد العقاد  .17
  طرٌق أبو هولًدٌر البلح  ندى عاطف أبو هولً  .18
  ان ٌونس معنخ عدنان الغلبانمحسن   .19

  دٌر البلح  نادر عمر بشٌر  .20
  دٌر البلح الحكر دعاء عمر بشٌر  .21
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 (3جدون رقم )
 بيت حانون –بيت رىيا  -منطقة الشمان: جباليا

 مالحظات العنوان اسم الطالب م
  جبالٌا البلد محمود عبد الحلٌم جابر  .1

  بٌت حانون/مقابل البلدٌة نسمة أدهم أبو هربٌد  .2

  جبالٌا/الفالوجة أسٌل محمد أبو عٌدة  .3

  جبالٌا أسٌل خالد الحاج أحمد  .4

  جبالٌا ش. صالح الدٌن ـ محطة حمودة ناجً خالد عسلٌة  .5

  جبالٌا المعسكر تل الزعتر محمد رٌاض صالح  .6

  جبالٌا حنٌن  ٌوسف المطوق  .7

  ش.ٌافاالتفاح ـ  غروب محمد عبد السالم سلمان  .8

 بٌت الهٌا دٌنا محمد أبو رٌالة  .9

 

 

  جبالٌا البلد /دوار الحلبً ٌعقوب رائد النجار   .10

   5معسكر جبالٌا بلوك  باسل منٌر أبو قمر  .11

 موظف بٌت الهٌا/العطاطرة خلٌل محمد أبو طبٌخ  .12

 موظف جبالٌا إنعام ٌوسف مطر  .13

 موظف كمال عدوانمشروع بٌت الهٌا   عدنان محمود العزٌز أبو ناصر  .14

 موظف معسكر جبالٌا مدارس الوكالة بنات مـازن عبد القـادر وادي  .15

  دوار جبالٌا زكرٌا حلمً النجار  .16

  بٌت الهٌا المدرسة األمرٌكٌة سندس أشرف حسونة  .17

  بٌت الهٌا المدرسة األمرٌكٌة أمجد أشرف حسونة  .18

  بٌت الهٌا شارع الهور رجاء عبد الكرٌم بدر  .19

  بٌت الهٌا العطاطرة رجب العطارحامد   .20

 موظف الزٌتون شارع علً بن أبً طالب رشا ٌحًٌ زقوت  .21

  بٌت حانون شعبان أدهم أبو هربٌد  .22
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 (4جدول رقن )
 
 

 رفح    خانيونس 

   دوار الىكالت دي األهل   تل السلطاى 

  صيدليت فلسطيي   هصبخ 

  قيساى النجار   دوار زعرب 

   شارع جالل   الشابىرة 

  شارع الفرا   خربت العدش 

  دوار بني سهيال   البطي السويي 

  دوار أبى دويد   شارع اصداء خط البذر 

  شارع العيادة القرارة   الودرست 

  شارع صالح الديي    

   تل الهىا  8شارع   

  هستشفى القدش   

  الودرست   

  ( 52عدد الطلبة)   ( 52عدد الطلبة) 
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 قـــــــرار والتــــــــــــــسامإ

 

عف  شركة ػػ بصفتي ممثاًل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ووية رقـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأقر أنا الموق  أدنا 
 ػػػػػػػػػ بالتػػالي:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مػػف شػػروط عامػػة  2019/ 07.   بػػأنني قػػرأت وتفىمػػت كافػػة مػػا ورد بوثػػائؽ العطػػاء المطػػروح رقػػـ  1
 وصاصة ومواصفات وألتـز التزاما قانونيًا بتمؾ الشروط والمواصفات .

.   كمػػا ألتػػـز بػػأف يبقػػا العػػرض المقػػدـ منػػي سػػاري المفعػػوؿ وا يجػػوز لػػي الرجػػوع عنػػه لمػػدة سػػتوف 2
 يوما مف تاريخ آصر موعد لتقديـ العروض.

 ديػػواف المػػوظفيف مػػف قبػػؿ طمبىػػا يػػتـ توريػػد بموجػػة العطػػاء المػػاكور أعػػالج والتػػيالوكػػالؾ ألتػػـز ب.  3
التوريػد عمػا أف تكػوف تمػؾ األصػناؼ المػوردة  أوامػراسػتالـ توقيػ  العقػد و  مػف تػاريخ صالؿ شىر والؾ

 مف قبمي وفقًا لممواصفات والشروط المنصوص عميىا في واا العطاء.
 وواا إقرار وتعىد مني بالؾ أقر وألتـز بكؿ ما ورد به دوف أي ض ط أو إكراج .     

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ـــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم المشتغن المرخص :ـــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ـــــــــــــــــــ
 رقم الجوان :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الياتـف :ـــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلفاكس : ـــــــــرقـم ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ـــــــــــــــــ
 

  
 
 


