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 2021أيلول 

 حضرة األهل الكرام 

 تحية وبعد، 

في ظّل أزمة المحروقات التي ال تخفى على أحٍد، عملت شركة البيالني لخدمات النقل العام على وضع خّطة 

 . ةالمدرسة، لتسهيل عودتهم الحضوريّ بهدف تأمين نقل الطالب/ الطالبات إلى 

 :ل االّطالع على التفاصيل أدناهِممن يرغب في االشتراك بخدمة النقلذلك يرجى 

 

 : تكلفة النقل بحسب المناطق -1

 المنطقة
أيلول(  30و29،28،27شهر أيلول )

 *2021وشهر تشرين األول 

مكسر العبد، زاروب  قياعة، الشرحبيل، البرامية، عبرا، الهاللية،

 .حي البراد ،حشيشو، بستان الكبير
 ل.ل.335,000

 ل.ل.365,000 ، ساحة الشهداء.الصباغ، مستشفى حمودست نفيسة، سهل 

، جادة نبيه بري، قرية السالم، الشرحبيل من بعد حارة صيدا

 .البلدية، مسجد عثمان، مجدليون
 ل.ل.400,000

 ل.ل.470,000 .الدلب دار العناية، عين العصافير، الصالحية، كفرجرة، عين

 ل.ل.535,000 السيم، لبعا، شواليق.تنيت، مغدوشة، درب الغازيّة، قنّاريت، عق

 ل.ل.865,000 الصرفند، برجا، جدرا، شحيم، مزبود، كترمايا، سبلين، الرميلة.

 

 منه. 30ولغاية  27هي ابتداّء من  2021* تكلفة شهر أيلول 

 

 

 



 : نقاط توضيحيّة هاّمة -2

  في خدمة النقل شهري وُمسبق الدفعاالشتراك . 

  الدوالرسعر المحروقات، وسعر صرف تصدر أواخر كّل شهر تكلفة النقل للشهر التالي بحسب . 

  : إلى حين استيفاء االشتراك الشهري التالي، في حال ل.ل.100,000 يتّم دفع مبلغ تأمين قدره ،

استخدم الطالب/ة الباص لمدة أسبوع من الشهر التالي ولم يُسدّد قيمة االشتراك كامالً،تحسم قيمة التأمين 

 . في اليوم الثامن اصطحاب الطالب/ة ويتّم االعتذار عن

 اوز الثالثة أيام ال يتم تعويضهاالعُطل الناجمة عن إضرابات او اضطرابات ولم تتج . 

  ّحجز المقعد بإسم  نعتذر عن ردّ أي مبلغ في حال تّم إلغاء اشتراك الباص قبل انتهاء الشهر، ألن تم

 . ولدكم / ابنتكم

 ال يحمل اسم المدرسة أو شعارها. إّن بعض الباصات قد 

 ب/ طالبات المدرسة مع طالب/ طالبات من مدرسة أخرى  في الباص استثنائيا من قد يتّم جمع طال

 بعض المناطق، وذلك بعد إعالم وأخذ موافقة األهل.  

 الذهاب أو اإلياب() النقل جزئيًا  قيمة النقل كاملة حتى لو كان اختيار لمن يرغب بالتسجيل تدفع 

 
 

 آلية تسجيل الّطالب/ة في الباص : -3
 

 ) سيتّم اعتماد هذه اآللية ألّن نظامها، والتّسجيل، والتّسعير،يعتمد على نقاط خطوط الّطول والعرض (    
 

  Sign Up   المدرسة لدى المعتمد الهاتف رقم باستخدام حساب بانشاء المستخدم يقوم ان يجب -1

     الهاتف رقم خالل من  Login الدخول تسجيل أهل الطالب بإمكان الحساب، تفعيل عملية إتمام بعد -2

 .اختيارها تم يالتالسر كلمة و

على الجهاز الّذي ستستعملونه إلتمام عمليّة التّسجيل : الهاتف  الّصور المطلوبةالتأّكد من وجود  -3

 الخليوي أو "الكمبيوتر"، ألّن هذا األمر إلزامي وضروري في عمليّة التّسجيل .

  الّصور المطلوبة :

  . صورة الّطالب/ة : تظهر مالمح الّطالب/ة واضحةً، على أن تكون حصًرا له 

 . صورة مكان الّسكن : مأخوذة نهاًرا 

 تظهر شكل البناء الخارجي والمدخل بشكٍل واضحٍ للطالب/                                    

 ائي .والّطالبات في قسمْي الّروضات واالبتد                           

 GPSإتمام تحديد عنوان المنزل الّذي سيحضر منه ويعود إليه الّطالب/ة عن طريق  -4

 إتمام عمليّة التّسجيل في أثناء تواجدكم في المنزل منعًا لحدوث أّي خطأ . -5

 .على الخريطة في حال حدوث خطأ ما تحديد الموقع يدويًّا -6

 .خطأ المكان تحديد كان حال في الموقع لتعديل األهل مع التواصل سيتم -7

 على اعصرً  4 و ًحاصبا 8 الساعه بينللنقليات  ساخنال الخطعبر  التواصل لإلستفسار يمكن ألهل الطالب

 .81190473أو  81190463: التالية األرقام
 

 لمزيد من المعلومات يرجى مشاهدة فيديو شرح آليّة التّسجيل وفقًا للجهاز الّذي ترغب في إتمام عمليّة التّسجيل من خالله : 

  الهاتف الخليوي)Mobile(     rdNijDebA7https://www.youtube.com/watch?v=W 

 الكمبيوتر  )WEB( https://www.youtube.com/watch?v=EK5f1zObR18 
 

 account/login-transp.com/parent-https://smartرابط التسجيل: 
 

 االدارة

 

https://www.youtube.com/watch?v=W7rdNijDebA
https://www.youtube.com/watch?v=W7rdNijDebA
https://www.youtube.com/watch?v=EK5f1zObR18
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