
 م2019استعدادات هيئة النقل العام بالقاهرة لشم النسيم 

 

وتتضمن الاستعدادات التي تتم من قبل هيئة النقل العام خلال يوم شم النسيم       

والتي تم التركيز فيها على تكثيف الخدمات بالمناطق الترفيهية والمتنزهات العامة 

متبع في هذه المناسييبة بالافييافة  لى والمزارات السييياةية بالقاهرا الكبرك كما هو 

رفع كفاءا تشييييهيل هذه الخدمات وخاايييية بالتزامن مع توديا هسيييينول الهيئة من 

 خلال تشهيل السيارات الجديدا وذلك لتلبية اةتياجات مواطني موافظة القاهرا.

 

ةيا تم مراعاا عدا جوانب عند وفييييع برنامغ تشييييهيل عنلة شييييم النسيييييم يتمثل 

  بعضها في الآتي:

توفير الأعداد اللازمة من السيارات لكل خط )خدمة( والتي تتناسب مع هعداد  •

 المواطنين المتوقع خروجهم للترفيه.

توديا الخدمات المقدمة للاماكن الترفيهية وذلك بتشهيل هةدث السيارات  •

 بالهيئة وذلك لتقديم خدمة مميزا لجماهير الركاب مستخدمي الخدمة.

ز السيارات المخصصة لخدمات شم النسيم وذلك من التشديد على ههمية تجهي •

 ةيا المظهر العام ونظافة السيارات.

 توفير الرقابة اللازمة لمتابعة تشهيل برنامغ يوم شم النسيم. •

 

 وفيما يلي بيان بهذه الخدمات في محافظة القاهرة:   

 جيرو لاند.ملاهي  –بدر  –خدمات الوديقة الدولية ييي ةديقة الأزهر يي ابن سندر  •

 خدمات ملاهي السندباد بمننقة النزهة الجديدا. •

هكتوبر بمننقة ةلوان بالافافة  لى ةدائق  6خدمات الوديقة اليابانية وةديقة  •

 المومدي ودار العلوم.

 خدمات ةديقة الفسناط بمننقة مصر القديمة. •

 

خط ( 34تقدم جميع هذه الخدمات السيييييابق الاشيييييارا  ليها من خلال تشيييييهيل عدد ) 

هتوبيس جديد تعمل كخدمة خاايييييية يتم تشيييييهيلها خلال هذا اليوم وذلك لخدمة 

( سيارا جديدا تم 144المناطق السياةية والترفيهية بموافظات القاهرا الكبرك بعدد )

ا للهيئة لتقديم خدمة مميزا اختيارها من بين السييييييارات الجديدا التي وردت ةديث  

فييييافة  لى عدد من الوةدات النهرية السييييياةية لجماهير الركاب خلال هذا اليوم بالا

  وعدد من الوةدات العادية لخدمة مدينة القناطر الخيرية وةديقة الويوان.

      

هذا بالافييييييافة  لى تشيييييهيل خنوط هيئة النقل العام التي تهنى خدماتها كافة 

  .مناطق القاهرا بما فيها المناطق السياةية والترفيهية

ومن الجدير بالذكر هن هعداد السيييييارات المخصييييصيييية لخدمات المناطق السييييياةية 

ية من واقع المتابعة الميدانية لأ يادا الفور ا جهزا الوركة ووفق  والترفيهية قابلة للز

 المناطق.لتدفقات الركاب على هذه 



 

 الخدمات:تشغيل هذه  والمتابعة علىالرقابة الميدانية 

لضمان تقديم خدمة متميزا وظهورها في اورا مشرفة هثناء عنلة شم النسيم  •

لتشهيل مجموعات عمل تمثل  بوفع خنةفإنه يتم تكليف جهاز الرقابة الميدانية 

جميع المناطق الرقابية على مستوك الهيئة بمناطق التشهيل المختلفة بالقاهرا 

دراجات بخارية( وذلك عملا   – )سياراتسواء المتمركزا بالمونات هو المتوركة 

ةالات طارئة متعلقة  هيعلى استمرار العمل خلال يوم شيم النسيم لمواجهة 

المناطق الترفيهية هو توويل مسارات الخنوط عند  فيتكدس  هي )منعبالتشهيل 

  ليها(.الواجة 

 

توقق  التي( G.B.Sللسيارات ) الالكتروني تشهيل منظومة التتبعهذا بالافافة  لى  •

تعمل على  التيالمزيد من اةكام السينرا والمراقبة ... وكذا غرفة عمليات الهيئة 

اللاسلكية  خلال الشبكةساعة( لاستقبال كل ما يتعلق بالتشهيل من  24مدار اليوم )

تهنى جميع المونات النهائية وجراجات الهيئة وكافة مرافقها بالقاهرا  التي

 الكبرك. 
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