
 

 عيد الفطر المباركخلال  هيئة النقل العام بالقاهرةاستعدادات 

 

 

مناطق الترفيهية على تكثيف الخدمات بالالتركيز خطة الاستعدادات تتضمن 

هذه  فيوالمتنزهات العامة والمزارات السياحية بالقاهرة الكبرى كما هو متبع 

بالإضافة إلى رفع كفاءة تشغيل هذه الخدمات من خلال تشغيلها ، المناسبة

  .القاهرة مواطنيبالسيارات الجديدة وذلك لتلبية احتياجات 

 

، المباركهذا وقد تم مراعاة عدة جوانب عند وضع برنامج تشغيل أجازة عيد الفطر 

 : الآتييتمثل بعضها في 

تتناسب مع أعداد  والتي خدمه(توفير الاعداد اللازمة من السيارات لكل خط ) •

 العيد.المواطنين المتوقع خروجهم للتنزه خلال أيام 

السيارات  أحدثقدمة للاماكن الترفيهية وذلك بتشغيل تحديث الخدمات الم •

 هذه الخدمة. مستخدميبالهيئة لتقديم خدمة مميزة لجماهير الركاب 

من حيث  الخدمة وذلكالتشديد على أهمية تجهيز السيارات المخصصة لهذه  •

 السيارات.الحالة الفنية والمظهر العام ونظافة 

 العيد.تنفيذ خطة التشغيل خلال إجازة  توفير الرقابة اللازمة لمتابعة •

 

ارة إليها من خلال تشغيل عدد من خطوط تقدم جميع هذه الخدمات السابق الإش

تعمل كخدمة خاصة يتم تشغيلها خلال أجازة العيد فقط وذلك التي الأتوبيس 

بعدد من السيارات تم اختيارها من القاهرة لخدمة المناطق السياحية والترفيهية ب

العيد، بين السيارات الجديدة لتقديم خدمة مميزة لجماهير الركاب خلال اجازة 

وعدد من الوحدات العادية لخدمة إلى عدد من الوحدات النهرية السياحية  بالإضافة

هذا بالإضافة إلى تشغيل خطوط هيئة ، مدينة القناطر الخيرية وحديقة الحيوان

بما فيها المناطق السياحية القاهرة تغطى خدماتها كافة مناطق  التيالنقل العام 

 والترفيهية.

 

ومن الجدير بالذكر أن أعداد السيارات المخصصة لخدمات المناطق السياحية 

الميدانية لأجهزة الحركة ووفقاً  والترفيهية قابلة للزيادة الفورية من واقع المتابعة

 المناطق.على هذه لتدفقات الركاب 

 

 

 

 



 الخدمات:على تشغيل هذه  والمتابعةالرقابة الميدانية 

لضمان تقديم خدمة متميزة وظهورها في صورة مشرفة أثناء عطلة عيد الفطر 

ت عمل لتشغيل مجموعا بوضع خطةالمبارك فإنه يتم تكليف جهاز الرقابة الميدانية 

تمثل جميع المناطق الرقابية على مستوى الهيئة بمناطق التشغيل المختلفة 

وذلك  ،دراجات بخارية( – )سياراتسواء المتمركزة بالمحطات أو المتحركة بالقاهرة 

حالات طارئة متعلقة  أيعملاً على استمرار العمل خلال أيام إجازة العيد لمواجهة 

المناطق الترفيهية أو تحويل مسارات الخطوط عند  فيتكدس  أي )منع، بالتشغيل

 (.إليهاالحاجة 

تحقق  التي( G.P.Sللسيارات ) الإلكتروني منظومة التتبعتشغيل هذا بالإضافة إلى 

تعمل على  التيالمزيد من احكام السيطرة والمراقبة ... وكذا غرفة عمليات الهيئة 

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

 . تغطى جميع المحطات النهائية وجراجات الهيئة وكافة مرافقها بالقاهرة التي
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