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 تتركز خطة عمل إدارة شرطة المرور على ثلاث محاور أساسية كالتالي:

 المحور الأول: 

الحملات  -تقوم إدارة الشرطة المرافق بالحملات اليومية سواء )الحملات المكبرة  •

الجهات الأمنية المحلية( على المستوى كافة الأحياء بالمحافظة بالتنسيق مع 

بالمدرية والأجهزة المعنية التابعة للمحافظة )الأحياء ـ هيئة النظافة( ويتم رفع 

كافة الإشغالات والباعة الجائلين من الطرق والمحاور والميادين الرئيسية واتخاذ 

 كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

الطب البيطري ـ مديرية  تقوم إدارة شرطة المرافق بالاشتراك مع )مديرية •

الشئون الصحية ـ مديرية التموين( أثناء القيام بالحملات خاصة محلات بيع 

المواد الغذائية والأسماك المملحة للعمل على ضبط أي مواد غذائية غير 

صالحة خشية بيعها للجمهور في موسم احتفالات أعياد شم النسيم ويتم اتخاذ 

دارية حيال المخالفات الخاصة بالمحلات المخالفة كافة الإجراءات القانونية والإ

 بمعرفة ذات الجهات )الطب البيطري ـ الصحة ـ التموين(.

يتم التنسيق مع هيئة النظافة وتجميل القاهرة لرفع كافة المخالفات بجميع  •

الطرق والميادين الرئيسية ومن المناطق المحيطة بالمنزهات والحدائق العامة 

 المقرر فتحها للجمهور خلال فترة الاحتفالات. 

 

لاحتفال المحور الثاني: الإجراءات التي سوف تقوم بها إدارة شرطة المرافق أثناء ا

 بيوم شم النسيم:

تقوم إدارة شرطة المرافق بتعين ضباط وأفراد الإدارة على مدار اليوم على كافة  •

المنتزهات والحدائق والميادين العامة والرئيسية ومناطق كورنيش النيل 

بالكامل والمراسي النيلية وأماكن دور العرض السينمائي بالاشتراك مع باقي 

ام الشرطة بالمديرية، وبالنسبة للحدائق والمنتزهات يتم الأجهزة الأمنية وأقس

 تعيين ضباط وأفراد من الإدارة على الحدائق. 

 

 

 

 

 



 المحور الثالث: إجراءات سيتم القيام بها بعد انقضاء الاحتفال بشم النسيم:

يتم التنسيق مع هيئة النظافة وتجميل القاهرة والأحياء للعمل على رفع كافة   •

 مامة الناتجة من الاحتفالات المواطنين بشم النسيم.المخلفات والق

قيام الأحياء بالمساعدة الفعالة والإيجابية مع إدارة شرطة المرافق والأجهزة  •

الأمنية أثناء الاحتفال بيوم شم النسيم والدفع بالعمل للمساعدة في رفع اي 

في ذات اشغالات وضرورة تواجد رؤساء الأحياء ومهندسي الإشغالات والغلق 

 اليوم وعلى مدار اليوم الكامل.

قيام هيئة النظافة بتوفير العدد الكافي من السيارات وعمال النظافة لرفع كافة  •

 صناديق المخالفات والقمامة.

قيام هيئة النقل العام بالتواصل المستمر مع الجهات الأمنية بالمديرية للدفع  •

يع ازدحام المواطنين للعمل على بأتوبيسات هيئة النقل العام في أماكن تجم

 سيولة حركة المرور ولتخفيف المعاناة عليهم في ذات اليوم 

قيام هيئة الإنارة بمراجعة كافة أعمدة الإنارة والتأكيد من صلاحيتها وإنارتها بكافة  •

أماكن التنزهات والميادين والشوارع الرئيسية ومناطق الكورنيش والكباري 

 سينمائي.ومناطق دور العرض ال
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