
 

 2018انجازات هيئة النقل العام خلال عام 

اسم 

 المشروع
 التكلفه بالمليون وصف المشروع

 

 

 

احلال طاقة 

النقل 

 بالسيارات

 250.00 اتوبيس خدمه شاقه200شراء عدد 

 966،871فتيس نصر 300شراء عدد
32.787 

 

 c120 10.779فتيس مرسيدس100شراء عدد

سياره ركوب ) كابينه مفرده/ 40عددشراء 

 مزدوجه/ صالون(
5.700 

 12.300 ( كلارك15( لوري و) 15شراء عدد)

( اتوبيس خدمه شاقه )  150شراء عدد ) 

 فولفو (
144.580 

 Double Deck( اتوبيس 12شراء عدد ) 

 خدمه مكيفه 
36.708 

( محرك للسيارات 100شراء عدد)

 c120المرسيدس 
50.00 

 19.950 ( فتيس للاتوبيسات50شراء عدد )

( وحدات نهريه 15عملية اصلاح عدد) 

 ةواعادة تاهيلها بما يسمح عملها بكفاء

 ورفع ايرادات الهيئه

 

3681000 

( 50تعلية العقد الاصلي لتوريد )

اتوبيس فولفو خدمه شاقه يعمل 

 بالسولار

52731660 

  Man K335 ( اتوبيس121توريد عدد ) 

 خدمه شاقه يعمل بالغاز الطبيعي
504998891 

 19.950 ( فتيس للاتوبيسات50شراء عدد) 

 25.00 ( محرك للاتوبيسات50شراء عدد )



 

تطوير 

وتجديد 

وصيانة 

ورش 

وجراجات 

 الهيئه

 15.181 تطوير جراج اتوبيس ) حلوان (

 14.695 المعادي(-تطوير جراج اتوبيس ) الامل 

 36.462 تطوير جراج اتوبيس ) بورسعيد(

  32.365تطوير جراج اتوبيس ) القاهره( 

 4.859 انشاء مبنى اداري ملحق برئاسة الهيئه

تطوير انظمة الوقايه ضد مخاطر 

 الحريق بفرع جسر السويس
145000 

 45.00 جراجات الهيئهتطوير وتجديد اجزاء من 

 

 

 

تطوير 

خدمات 

ومعدات 

الامن 

 الصناعي

شراء معدات ومهمات الامن الصناعي 

 ومكافحة الحريق
5.332 

 1.695 شراء اجهزة حاسب الي ومستلزماتها

شراء احتياجات من العدد والالات لزوم 

 الاصلاح بورش الهيئه
3.970 

اتوبيس ( 200شراء اجهزه تتبع لعدد )

 فولفو
5.00 

تركيب سنترال اليكتروني بمبنى رئاسة 

 الهيئه

 

2.200 

شراء جهاز كشف اعمال للاتوبيسات ) 

 ارك باولو / حافلات (م
2.983 

( لعمل الخرائط   GISتوريد اجهزة ) 

 الجغرافيه
1201899 

شراء اجهزة ومعدات طبيه لمستشفى 

 الهيئه
1.695 

لزوم تجديد شراء معدات اصلاح 

 الاتوبيسات بورش الهيئه
1.670 



 

 

 

شراء اجهزة اطفاء بودرة كيماويه 

كيلو تلقائي  12كيلو ،6متعددة الاغراض 

 لتر100واجهزة رغويه 

1.15 

شراء مهمات الامن الصناعي والوقايه 

 الشخصيه
1.02. 

 3.167 ( اتوبيس800توريد اجهزة تتبع لعدد )

 17.468 بالجراجاتتركيب كاميرات مراقبه 

 11.00 انشاء منظومة ربط المخازن

 1.320 شراء اجهزة طبيه لمستشفى الهيئه


