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2018ابریل24القاھرة في 

حلول سیمنس الرقمیة تُساھم في تعزیز مستویات اآلمان والكفاءة في 
نفق األزھر بالقاھرة

انسیاب حركة المرور داخل النفق وُتساعد على الرقمیة ترفع مستوى الكفاءة التشغیلیة تكنولوجیا سیمنس·

بالطرققومیة لضمان أعلى مستویات األمان للسیارات والركابالخطة الالمشروع یأتي في إطار ·

في إطار الخطة القومیة التي تتبناھا الدولة لرفع مستویات اآلمان والكفاءة بالطرق داخل المناطق المختلفة، أعلنت شركة 

سیمنس استكمال المرحلة األولى من مشروع تطویر نظم التحكم والمراقبة التشغیلیة لنفق األزھر، والذي ُیعد أول نفق بري 

، لیزید من سیولة الحركة المروریة داخل كیلومترا2,8ًالنفق، الذي یمتد لمسافة للسیارات في أفریقیا، حیث تم انشاء

القاھرة بمنطقة وسط المدینة واألماكن التاریخیة بھا مع تقلیل االختناقات المروریة في شرقالعاصمة، ویربط بین مناطق 

.    أوقات الذروة

ُتغطي لكفاءة للسیارات التي تعبر النفق حیث ویات األمان واھذا وستعمل تطبیقات سیمنس الرقمیة على ضمان أعلى مست

المناطق الرئیسیة بالنفق وغرف التحكم لتوفیر إدارة شاملة لجمیع المحطات والخطوط داخل النفق، فضال عن حلولھذه ال

لعملیات للتأكد وھي أنظمة رقمیة للمراقبة والتحكم في اSCADAتوفیر الحمایة من خالل توفیر أنظمة التحكم الصناعي 

. من إتاحة النفق للعمل طوال الوقت

ساعة طوال أیام 24امكانیات متقدمة لمراقبة سیر المرور داخل النفق، على مدار سیمنس للتحكم كما ستوفر أنظمة 

باإلضافة إلى توفیر امكانیة تحلیل البیانات التي یتم رصدھا بشكل فوري في جمیع الظروف لمساعدة ُمشغلي األسبوع،

.النفق على اتخاذ اجراءات معینة لتسییر حركة المرور أو التأكد من سالمة المركبات عند وقوع أي حوادث أو غیرھا

لعملیات الصناعیة والقوى الُمحركة والمصانع الرقمیة، بشركة األول، لالرئیس التنفیذينائب ، ومن جھتھ صرح تامر نور

"سیمنس مصر للضغوط الكبیرة على الطرق ومنشآت البنیة التحتیة الحالیة في العاصمة، قامت محافظة القاھرة :  نظراً

عداء باختیارنا بوضع خطة متكاملة لتطویر البنیة التحتیة لتسھیل حركة المرور وزیادة مستویات األمان للركاب، ونحن س

لتطویر ھذا المشروع الھام، حیث تعمل حلول سیمنس على مساعدة مشغلي نفق األزھر في جمع البیانات وتحسین العملیات 

." التشغیلیة لتسھیل المرور في النفق وجعلھ أكثر كفاءة وبأقل أثر بیئي ممكن

نسمة، العدید من التحدیات المرتبطة بالتطور الحضري إلى مالیین 9نھا حوالي قِطإلى ھذا تواجھ محافظة القاھرة، التي َی

خطة طموحة 2015وفي مواجھة ھذه التحدیات، وضعت محافظة القاھرة في عام . جانب االختناقات والزحام المروري
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لتطبیق مجموعة من الحلول المبتكرة بھدف تحدیث وتطویر نفق األزھر بما یضمن أعلى معدالت الكفاءة التشغیلیة 

.     لسیولة المروریة داخلھوا

وُیعد التحكم في تشغیل النفق واكتشاف الحرائق بشكل ُمبكر وحلول اإلضاءة والمراقبة والتھویة من ضمن الوظائف التي 

ھذا وتم تصمیم واختیار نظم ومعدات تشغیل النفق بحیث . الرقمیة على تطویرھا داخل نفق األزھرستعمل حلول سیمنس

تجدر اإلشارة أن نفق األزھر مقام تحت و. مركبة في الیوم40,000تتحمل حركة المرور الكثیفة، والتي تصل لحوالي 

كنولوجیة لحمایة ھیكلھ ومستخدمیھ في حالة نشوب منطقة القاھرة القدیمة، ویتضمن العدید من البرمجیات والتطبیقات الت

.       الحرائق

:لمزید من المعلومات للسادة الصحفیین الرجاء التواصل مع

ھبة عبد الحمید 

heba.abdelhamid@siemens.com:؛ برید إلكتروني201068541171+: ھاتف

siemens_me@:تابعونا على تویتر

للتمیز ) برلین ومیونخ(Siemens AGشركة سیمنس أیھ جي  ھي شركة عالمیة رائدة في مجال التكنولوجیا، حیث أصبح اسمھا مرادفاً
حیث تركز على مجاالت تمارس الشركة نشاطھا عالمیاً،. عاما170ًالھندسي واالبتكار والجودة واالعتمادیة والتمیز العالمي ألكثر من 

في نفس الوقت، تُعد سیمنس أحد أكبر منتجي التقنیات عالیة الكفاءة والموفرة . تولید الطاقة الكھربائیة والمیكنة اآللیة والتحول الرقمي
والقوى المحركة للطاقة والموارد، إضافة إلى كونھا أحد أكبر مزودي حلول تولید ونقل الطاقة وحلول البنیة التحتیة والمیكنة اآللیة

لمعدات التصویر الطبي، كأجھزة التصویر المقطعي وأنظمة . والحلول والبرامج الصناعیة رائداً وعالوة على ذلك، تُعتبر سیمنس مورداً
عن ریادتھا في مجال أنظمة التشخیص المخبري وحلول تقنیة المعلومات المستخدمة في المیدان  التصویر بالرنین المغناطیسي، فضالً

ملیار یورو، بینما بلغ 83,0، وصل إجمالي عائدات الشركة إلى  2017سبتمبر 30، والمنتھیة في 2017وخالل السنة المالیة . الطبي
. ألف موظف في جمیع أنحاء العالم372، بلغ عدد موظفي شركة سیمنس نحو 2017ومع نھایة سبتمبر . ملیار یورو6,2صافي دخلھا 

www.siemens.comالشركة، یرجى زیارة الموقع اإللكترونيللمزید من المعلومات حول
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