قطاع البنية التحتية والمدن
القاهرة ،مصر 1 ،ديسمبر 3112

قسم تكنولوجيا المباني

سيمنس تدعم مشروع  GALLERIA40كي يصبح أول مجمع تجاري
يحصل على نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة في مصر



سيمنس تزود مجمع  GALLERIA40بحلول أمنية شاملة



ُيعتبر مجمع  GALLERIA40عالمة فارقة في المجمعات التجارية الذكية والعصرية في مصر



ُيرسي المشروع معايير جديدة في التصميمات المعمارية التي تتمتع باالستدامة البيئية

أعلنت شركة سيمنس ،الشركة الرائدة في مجال اإللكترونيات والهندسة الكهربائية ،والتي تعمل في قطاعات الطاقة ،والبنية التحتية،
والصناعة ،والرعاية الصحية عن اختيارها من قبل شركة راية لصيانة وإدارة المنشآت وذلك لتزويد المجمع التجاري الجديد للشركة
 GALLERIA40بمجموعة شاملة من الحلول األمنية وأنظمة إدارة المباني والتي تشمل أنظمة المراقبة والتحكم في الدخول ومكافحة
الحرائق.
هذا ويُعد  GALLERIA40هو أحد العالمات الفارقة في المجمعات التجارية الذكية في مصر حيث يزود المجمع شركات القطاع
الخاص بمستويات عالية من الجودة مقترنة باالستدامة البيئية لجميع المباني داخل المجمع وفقا ً ألعلى المعايير المتبعة دوليا ً من حيث
التصميم وشبكات االتصال واألمن والحماية ،باإلضافة إلى العديد من الخدمات المُدارة األخرى .ومن خالل اعتماده من قبل المجلس
األمريكي لألبنية الخضراء ) (UGBCفإن  GALLERIA40سيصبح أيضا أول مركز تجاري في مصر يحصل على نظام الريادة في
تصميمات الطاقة والبيئة ).(LEED
ومن جهته صرح المهندس خالد شهدي ،رئيس قسم تكنولوجيا البناء في سيمنس مصر ،قائالً" :نشعر بالفخر من قيامنا بدور أساسي في
تزويد الحلول األمنية وأنظمة إدارة المباني للمجمع الجديد ،ففي سيمنس فإننا في سعي دائم لدمج عنصر االستدامة البيئية في كل مشروع
نشارك فيه بما يُساهم في تحقيق التنمية المُستدامة لمصر".
يُشار هنا أن حلول سيمنس س ُتمكن مجمع  GALLERIA40من تحسين الكفاءة في استهالك الطاقة وتبني تقنيات متطورة من أجل قياس
ومراقبة وإعداد التقارير حول معدالت استهالك الكهرباء ،هذا فضالً عن تزويد خدمات الصيانة والمراقبة والتحكم والتأكد من جودة
الهواء داخل مباني المجمع لزيادة مستويات الراحة.
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وتعليقا ً على هذا المشروع ،صرح السيد هاني بكر مدير شركة راية لصيانة وإدارة المنشآت ،قائالً" :إن هذا المشروع الجديد يُرسي
معيار جديداً في مصر والمنطقة للتصميمات المعمارية التي تتمتع باالستدامة البيئة وهو ما يُجسد التزام الشركة بقضية حماية البيئة ويأتي
في ضوء مسئوليتنا االجتماعية ،فإننا في راية لصيانة وإدارة المنشآت مؤمنين بتطوير وتطبيق مفاهيم تكنولوجية جديدة من أجل التنمية
المستدامة في مجاالت التشغيل اآللي وتطوير البنية التحتية وإدارة المرافق والمباني المستدامة".
وتتميز المباني الخضراء بتأثيرها الضئيل على البيئة من خالل الحفاظ على الطاقة والمياه التي يتم استهالكها وتقليل نسب اإلهدار في
الموارد وانبعاث الغازات الضارة ،وعالوة على هذا فإن المباني الخضراء تساعد الموظفين على الوصول لمستويات أعلى من االبتكار
واإلنتاجية مع العديد من السمات األخرى الفريدة في مظهر المبنى وتصميمه.
وفي هذا السياق ،يُركز قطاع البنية التحتية والمدن في سيمنس على التقنيات التي تتمتع باالستدامة البيئية للمناطق الحضرية حيث يوفر
هذا القطاع مجموعة شاملة من الحلول التي تتضمن المنتجات واألنظمة والحلول لإلدارة الذكية للمرور وأنظمة السكك الحديدية والشبكات
الذكية والمباني التي تتمتع بالكفاءة في استهالك الطاقة وحلول األمن والحماية .ويتكون قطاع البنية التحتية والمدن في سيمنس من أربعة
أقسام هي :تكنولوجيا البناء ونظم النقل والحلول اللوجستية وأنظمة الجهد المنخفض والمتوسط والشبكات الذكية.
جدير بالذكر أن قسم تكنولوجيا البناء في سيمنس يعتبر الرائد على مستوى العالم في توفير حلول األمن والحماية وأنظمة الكفاءة في
استهالك الطاقة واألنظمة الصديقة للبيئة للمباني والبنى التحتية ،ومن خالل كونه شريك تكنولوجي ومزود خدمة وموزع للمنتجات ،فإن
قسم تكنولوجيا البناء لديه مجموعة شاملة من الحلول لألمن والحماية والميكنة اآللية للمباني والحرارة والتهوية وإدارة الطاقة.

لمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع:
سيمنس مصر ،العالقات اإلعالمية
هبة عبد الحميد+20 (106) 854-1171 ،
بريد إلكترونيheba.abdelhamid@siemens.com :
تتميز سيمنس في مصر بتاريخ طويل في مصر يزيد عن  111عاما ً ساهمت خاللها سيمنس في تطوير وتصنيع وتركيب أكثر األنظمة والمشروعات حيوية لالقتصاد المصري في
قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والصناعة والبنية التحتية والمدن حيث تعتبر سيمنس شريك محلي موثوق فيه عبر التزامها بتزويد عمالئها بأكثر المنتجات والحلول ابتكاراً وجودة.
ومع نهاية سبتمبر  ،3113بلغ عدد موظفي شركة سيمنس في مصر نحو  011موظف .للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع اإللكترونيwww.siemens.com.eg :

)شركة سيمنس أيه جي( ) Siemens AGبرلين وميونخ) هي شركة عالمية في مجال اإللكترونيات ومحطات توليد الطاقة الكهربية والهندسة الكهربية ،وهي تعمل في قطاعات
الصناعة ،والطاقة ،والرعاية الصحية ،كما توفر حلول البنى التحتية لكل من المدن ومناطق التكثفات السكانية بشكل رئيس .ومنذ أكثر من  160عامًا ،تقف سيمنس على قمة التميز
التكنولوجي ،واالبتكار ،والجودة ،واالعتمادية ،والعالمية .وتعد هذه الشركة أكبر مورّد على مستوى العالم للتكنولوجيات البيئية ،وما يقرب من  %01من عائداتها الكلية تأتي من الحلول
والمنتجات الصديقة للبيئة .وفي العام المالي  ،3113والذي انتهى في  21سبتمبر  ،3113وصل إجمالي عائدات الشركة  3..2مليار يورو ،وعائدات من العمليات المستمرة بمبلغ 0.3
مليار يورو .ومع نهاية سبتمبر  ،3113بلغ عدد موظفي شركة سيمنس نحو  231ألف موظف في جميع أنحاء العالم .للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني:
www.siemens.com
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