
 خطوط وتعريفة الركوب للميني باص

 

 خط السير رقم الخط
 ةالتعريف

 )بالجنيه(

 4 المظلات _ عتبه _ البساتين هـ93

 4 التجمع الأول -السبع عمارات  -المظلات  304

 4 عتبة -العباسية  -ميدان الحجاز  -مساكن شيراتون  255

 4 الحمراء_روكسى_الحجاز_ النزهة الجديدةالزاوية  60

 4 الزاوية الحمراء _رابعة العدوية_ التجمع الأول 62

 4 العتبة -حدائق القبة  -مساكن شيراتون  65

258 
 -ش حسن الشريف   -الفنجرى  -الزاوية الحمراء 

 الطوب الرملى -احمد الزمر ارعش
4 

 4 الدكروربولاق  -عباسية  -عزبة الهجانه  329

 4 الحى الثامن -رمسيس  -ابووافية  131

 4 بولاق الدكرور _ عباسية _ عزبة الهجانة . 121

 4 ابو وافية_رمسيس_ التجمع الأول 120

125 
التجمع  -زهراء مدينة نصر  -عباسية  -ميدان لبنان 

 الأول
4 

66 
شارع احمد  -شارع النيل  -عباسية  -الحى الثامن 

 ميدان لبنان -عرابى 
4 

 4 القلعة -شارع أحمد حلمى -أم بيومى   127

167 

الكيت كات  -ش السودان  -ش الرشيد -ميت عقبة 

 -رمسيس -عبد المنعم رياض -اكتوبر 6 وبريك -

-ج الازهر -الاتوستراد -امتدار رمسيس -العباسية

زهراء  -ااحمد الزمر  -الحى السابع الوفاء والامل

 مدينة نصر

4 

 4 موتسيان -الأتوستراد  -التجمع الأول  136



 خط السير رقم الخط
 ةالتعريف

 )بالجنيه(

137 
 جيزة -تحرير  -روكسى  -مساكن شيراتون 

 ) موتسيان (
4 

157 
ابو  -الزمالك  -عباسية  -المعرض  -الهجانة عزبة 

 الفداء
4 

 4 المرج _ العباسية _ احمد حلمى 151

 4 المرج _ مصر والسودان _ العتبة 155

 4 احمد حلمى -عباسية  -التجمع الاول 117

 4 المرج _ روكسى _ االحى الثامن 152

 4 الحى السابع -جسر السويس  -المرج  265

 4 وافية_عباسية_ كلية بنات عين شمسابو  -عبود  6

 4 مساكن شيراتون_ روكسى _المظلات 11

106 
أبو  -جسر السويس  -موقف السلام النموذجى 

 الريش
4 

 4 التجمع الأول -روكسى  -شبرا  -الشرابيه  321

 4 التجمع الأول -روكسى  -دوران شبرا  159

 4 الأولالتجمع  -جسر السويس  -زهراء عين شمس  83

 4 ابو الفداء -الزمالك -حدائق القبة  -مطار القاهرة  158

 4 الزاوية الحمراء_ رمسيس _ العمرانيه 424

 4 العمرانية -السيدة عائشة  -الأميرية  160

616 
سراى  -مكرم عبيد  -زهراء مدينة نصر  -التجمع 

 القبه للأنفاق ) دائرى (
4 

 4 وراق الحضر -البولاقية الترعة  -عزبة الهجانة 113

 4 مدينة الطلبة -الزمالك  -التجمع الأول  109



 خط السير رقم الخط
 ةالتعريف

 )بالجنيه(

615 
حدائق القبه  -عباس العقاد  -زهراء مدينة نصر

 للأنفاق ) دائرى (
4 

617 
كلية بنات عين  -ميدان الحجاز  -النزهه الجديدة 

 شمس ) دائرى (
4 

314 
التجمع  -الحجاز  -الف مسكن  -مساكن الحلمية 

 الاول
4 

19 
روض  -عباسية  -زهراء مدينة نصر -التجمع الأول

 الفرج
4 

 4 التجمع الأول-طريق الفنجرى  -روض الفرج  126

 4 أبو الريش -السيده زينب-النزهه-مساكن شيراتون 112

13 
مساكن عين شمس_سفير_الوفاء والامل_ الطوب 

 الرملى
4 

 4 _العباسية_ ابوالريشالتجمع الأول  14

 4 التجمع الأول -ميدان الحجاز  -مساكن عين شمس  108

 4 مساكن عثمان_عباسية_الدراسة 31

 4 زهراء عين شمس_عباسية_ أبو الريش 30

 4 عتبة -حدائق القبة  -مساكن عثمان  هـ41

195 
 -ش الملك فيصل  -كورنيش النيل  -حلوان 

 كرداسه
4 

219 

الخليفة  -العباسية  -كوبرى أكتوبر  -بشتيل 

موقف السلام  -الألف مسكن  -الحجاز  -المأمون 

 النموذجى

4 

72 
مساكن  -الحدائق   -الزاوية الحمراء -المظلات 

 الشروق
4 

 4 مساكن اسكو -عتبة  -المطبعة 107



 خط السير رقم الخط
 ةالتعريف

 )بالجنيه(

200 

م  -ساقية مكى  -العمرانية  -فيصل  -هضبة الهرم 

 -عباسية  -المنعم رياض عبد  -الدقى  -الجيزة 

 روكسى ) دائرى (

4 

79 
السيدة عائشة  -بورسعيد  -عرب الطوايله 

 _البساتين
4 

88 
 -تحرير  -كورنيش  -شبرا الخيمة  -مساكن اسكو 

 االقلعة -سيدة عائشة 
4 

 4 احمد حلمى-عباسية  -مدينة العبور 95

 4 الحى الثامن _ التحرير _ جيزة 184

1 
التجمع  -زهراء م نصر -روكسى  -السواح  -المظلات

 الاول
4 

87 
-الحى العاشر -جامعة الأزهر  -مساكن اسكو 

 التجمع الأول
4 

 4 المسلة _  الفنجرى _الحي الثامن 180

 4 الحى الثامن -المطرية  -مساكن الوحدة العربية  115

 4 المسلة_روكسى_ التجمع الأول 12

315 
 -منشية الجمل  -النهضة _ جسر السويس مدينة 

 دوران شبرا
4 

 4 بيجام _ المطرية _ مساكن الشروق 26

 4 ميدان الجيزة -الزمالك-المطرية  -المسلة  29

 4 احمد حلمى -صلاح سالم  -التجمع الأول  82

 4 شارع بور سعيد _ السيدة نفيسة -مساكن اسكو  89

 4 مساكن الشروق -عباسية -ابو الريش  25

 4 عزبة الهجانة -حدائق القبه  -مسطرد -كوبرى عرابى 161

 4 مساكن اسكو -المحكمه  -مساكن شيراتون  259



 خط السير رقم الخط
 ةالتعريف

 )بالجنيه(

 4 مساكن الشروق -روكسى  -المطرية -مساكن اسكو  18

 4 عزبة الهجانة -العمرانية   203

 4 العمرانية -السيدة زينب  -الدراسة  78

 4 الطوب الرملى -صلاح سالم  -الجيزة  -العمرانية  380

 4 العتبة -مصر والسودان   -عرب الطويلة  129

 4 دراسة -عباسية  -عرب الطويلة  202

70 
 -منشية ناصر  -حدائق القبة  -مساكن أسكو 

 القطامية
4 

 4 روض الفرج -نفق السلام  -مدينة النهضة  47

 4 هضبة الهرم -فيصل  -عباسية  -التجمع الأول  196

 4 العتبة -الخصوص  -القلج  206

 4 مساكن الشروق -صلاح سالم  -بشتيل  210

 4 ميدان الجيزة -بور سعيد  -مساكن اسكو  90

 4 الاباجية -بورسعيد  -بيجام  28

 4 الحى الثامن -عباسية  -احمد حلمى  84

141 

ش سكة  -غمرة  -ش بور سعيد  -بئر ام سلطان 

طريق صلاح  -الفنجرى   -حدائق القبة  -الوايلى 

 مساكن شيراتون -سالم 

4 

214 

 -السيدة زينب  -ش النيل  -صفط اللبن  -كرداسة 

 -ش صلاح سالم  -امتداد رمسيس  -باب الشعرية 

 مساكن شيراتون

4 

 4 التجمع الأول -السواح  -أبو وافية  142

86 
عزبة  -السويس طريق مصر  -مدينة الشروق 

 حدائق القبة -الهجانة 
4 



 خط السير رقم الخط
 ةالتعريف

 )بالجنيه(

145 

  -الكورنيش  -كوبرى الساحل  -القومية العربية 

السيدة  -مجرى العيون  -فم الخليج  -معهد الأورام 

 نفيسة

4 

 4 عزبه الهجانه -صلاح سالم  -ميدان لبنان   226

 4 المطار -ش الحجاز-ابو الريش 116

 4 مساكن بيتشو -زينهمحدائق  -رمسيس  -بشتيل  119

 4 وراق الحضر -رمسيس  -مساكن الشروق 85

 4 العباسية  _امبابة -مساكن شيراتون_ روكسى 76

 4 منشيه البكارى -ميدان الجيزة -بورسعيد  -الشرابية  221

165 

 15كوبرى  -يوليو  26شارع  -كوبرى عرابى  -بشتيل 

شارع  -رمسيس  -عبد المنعم رياض  -مايو 

ميدان  -محور شمال الجمالية  -العتبة  -الجمهورية 

 -حسن كامل  -النزهه  -صلاح سالم  -الفردوس 

 الماظة

4 

223 
أسفل الكوبرى  -بسوس  -سراى القبه  -المطار 

 الدائرى ) طريق بسوس (
4 

227 
مساكن  -صلاح سالم  -باب الشعرية  -بشتيل 

 شيراتون
4 

225 
التجمع -بنات عين شمس كلية  -غرب شبرا الخيمه 

 الاول
4 

420 
حدائق  -طريق القاهرة الأسماعيليه  -مدينة الشروق

 القبه للأنفاق
5 

 4 المماليك -ميدان الحجاز _العباسية  4

 4 المماليك -العباسيه  -التجمع الأول  302

 5 العتبه -طريق الأسماعيليه  -مدينة بدر  425

 4 دوران شبرا -السويس جسر  -مدينة العبور  300



 خط السير رقم الخط
 ةالتعريف

 )بالجنيه(

 4 الاميرية_ أبو الريش -ميدان الحجاز 3

421 
حدائق القبه  -طريق الأسماعيليه  -مدينة الشروق

 للأنفاق
5 

 4 الهايكستب -احمد حلمى   74

 5 العتبه -طريق الأسماعيليه  -مدينة بدر  425

 4 مساكن شيراتون -روض الفرج _الزاوية الحمراء 305

619 
الطريق  -طريق القاهرة السويس  -مدينة بدر 

 المرج -الدائرى 
5 

618 
كلية  -طريق القاهرة الأسماعيلية  -مدينة العبور 

 بنات عين شمس
8 

 8 روض الفرج -صلاح سالم  -مطار القاهرة  111

 8 المظلات -حدائق القبة  -مطار القاهرة  324

 8 أمبابة -ش النزهة  -مطار القاهره  381

 5 غرب شبرا الخيمة -الدقى  -أبو الهول  2001

2002 
هضبة  -نادى الرماية  -الدائرى  -المرج للأنفاق 

 الهرم
5 

2003 
 -طريق القاهرة الأسكندرية الزراعى  -قليوب 

 أكتوبر 6 - 12الحى  -الطريق الدائرى 
5 

2005 (m5) 
 -امتداد رمسيس  -عباسية  -عبد المنعم رياض 

 الجامعة الأمريكية -شارع التسعين  -محور الشهيد 
11 

2006 (m6)  10 سراى القبة -شارع النزهه  -الجامعة الأميركية 

 


