
 

 

  املتعاقده مع حمافظة اجليزه والعامله بنطاق حمافظة اجليزهالشركات 

 عدد السيارات خطوط السري اســــــــم الشركـــــــه م

 
١ 

 
 

 شركة االسراء للنقل اجلماعى
 

 ٢٥ اسكان الشباب بالرمايه –فيصل  –ميدان اجليزه 
 ٦ الشباب  بالرمايهاسكان  –اهلرم  –ميدان اجليزه 

 ١ العياط –جرزا  –الرقه 
 ١ العياط –اجليزه 

 ٢٠ اجليزه طريق شارع اهلرم –اكتوبر  ٦
 –برك اخليام  –الطريق االبيض  –ناهيا  –كفر حكيم 
 شارع جامعة الدول –شارع السودان  –ارض اللواء 

 شارع البطل امحد –مسجد مصطفى حممود  –العربيه 
 –جامعة القاهره  –الدقى  –وزارة الزراعه  –عبدالعزيز 

 ميدان اجليزه

٢ 

 –امحد عراىب  –طريق الدائرى  –الرباجيل  –اوسيم 
 –مستشفى الشرطه  –مستشفى العجوزه  –الكيت كات 

 ميدان اجليزه –جامعة القاهره  –حديقة احليوان 
٢ 

 شارع –ميدان لبنان  –طريق الدائرى  –املعتمديه  
 –جامعة القاهره  –مقار  –الكوبرى اخلشب  –السودان 

 العمرانيه –ام املصريني  –ميدان اجليزه 
٢ 

 ٥٩ امجاىل عدد السيارات

٢ 

 
 
 
 

 شركة أشنه للنقل اجلماعى
 

 ٤ جيزه –دقى  –امبابه  
 ٤ جيزه –شارع السودان  –امبابه  
 ٤ جيزه –القوميه  
 ٣ امبابه –وردان  
 ٣ البدرشني –املنيب  
منشأة  –فيصل  –السودان .ش –السواحل  –القوميه  

 ١٧ البكارى

الكيت   –كورنيش النيل   –شارع لوحده  –امبابه  –القوميه  
 املنيب –ام املصريني  –كات 

٣ 

 ٢ –كعبيش   –الطوابق  –فيصل  –ميدان اجليزه  –املنيب  

شركات النقل 
 الجماعى



 منشأة البكارى –الرتابيع  –املريوطيه 
 ٤٠ امجاىل عدد السيارات

 شركة أجياد انرتناشيونال ترانس للنقل اجلماعى ٣
 

 –الواحات احلى السادس . ط –الرمايه . م –اجليزه . م
 اكتوبر ٦ابىن بيتك مبدينة   –مساكن احملافظه 

١٠ 

 ٤ اجلامعه –املنيب  –املنوات  
 ٤ مزغونه –املنيب  –اجلامعه  

 ١٨ السياراتامجاىل عدد 

 الشركه االجنليزيه للنقل اجلماعى ٤
 

ميدان الرمايه  –الواحات . ط –احلصرى . م –ليلة القدر  
 اجلامعه –اجليزه . م –

٢٢ 

غرب شربا  –الطريق الدائرى   –طريق احملور  –اكتوبر  ٦ 
 ١ اخليمه

 ١٢ اجلامعه –ميدان اجليزه  –كفر غطاطى 
 ٧ الوراق –املنيب  

اسكان الشباب   –شارع فيصل  –شارع التحرير  –الوراق 
 ٢٩ بالرمايه

 ٣ منشأة البكارى –كفر غطاطى   –املنيب  
 ٤ امبابه/مدينة الطلبه  –املنيب  
 ٣ كفر طهرمس  –شارع امللكه  –حمطة مرتو فيصل  
الطريق الدائرى  –كفر اجلبل   –طريق الواحات  –اكتوبر  ٦ 

 زهراء مدينة نصر  –
١٣ 

 ٩٤ امجاىل عدد السيارات

 شركة شركة اكسربيس الوادى للنقل اجلماعى ٥

 
 الواحات البحريه –املنيب 

 
 

 

 ٢ امجاىل عدد السيارات
 

 محافظة الجيزة –) السرفيس ( مشروع النقل الجماعي  :مصدر البيان 


