
  خريطة التنقل داخل مدينة ٦ أكتوبر
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صممت الخريطة من قبل ساره ابو هنيدى 

 تم تجميع البيانات بواسطة شركة مواصلة للقاهرة بالتعاون مع ديجيتال ماتاتوس وشركة تكوين لتنمية
المجتمعات العمرانية في اطار المشروع المشترك ”القاهرة الرقمية“ بدعم من اكسبواليف ٢٠٢٠
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١. هذه الخريطة ال تخضع لمقياس رسم محدد؛ ولذلك فإن األبعاد والمسافات تختلف قليًال عن الواقع
٢. تم وضع المواقف التبادلية كنقاط مرجعية، ولكن يمكن للمستخدم الركوب أو النزول أو تغيير وسيلة المواصالت من أى موقع خالل الرحلة بناًءا على احتياجه

 ٣. يفضل دائًما أن تستخدم وسيلة المواصالت من محطة انطالقها لضمان الحصول على مقعد
٤. تعبر الخطوط المرسومة فى الخريطة عن عدة مسارات فى نفس االتجاه تقريًبا؛ ولذلك فمن األفضل أن تسأل فى المحطة عن المواصلة أو المسار المخصص لوجهتك قبل استخدام االوتوبيس أو السيارة. ستساعدك أسماء المسارات المذكورة فى مفتاح الخريطة أعاله فى هذه الخطوة

٥. تمتلك بعض الخطوط مسارات رجوع مختلفة؛ لذلك يجب على المستخدم التأكد من اتجاه الرحلة
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١. هذه الخريطة ال تخضع لمقياس رسم محدد؛ ولذلك فإن األبعاد والمسافات تختلف قليًال عن الواقع
٢. تم وضع المواقف التبادلية كنقاط مرجعية، ولكن يمكن للمستخدم الركوب أو النزول أو تغيير وسيلة المواصالت من أى موقع خالل الرحلة بناًءا عن طريق ابالغ السائق
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٤. تعبر الخطوط المرسومة فى الخريطة عن عدة مسارات فى نفس االتجاه تقريًبا؛ ولذلك فمن األفضل أن تسأل فى المحطة عن المواصلة أو المسار المخصص لوجهتك قبل استخدام االوتوبيس أو السيارة. ستساعدك أسماء المسارات المذكورة فى مفتاح الخريطة أعاله فى هذه الخطوة

٥. تمتلك بعض الخطوط مسارات رجوع مختلفة؛ لذلك يجب على المستخدم التأكد من اتجاه الرحلة
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