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Press  

2020، ديسمبر 06القاهرة،    

 

 ألنفاق قناة السويس والمراقبة التشغيلية أنظمة التحكمر توف س سيمن
 

 ( بالسويس2يفوز بعقد أنظمة التحكم والمراقبة وإطفاء الحريق لنفق الشهيد أحمد حمدي ) UDTوتحالف سيمنس  •
 

 2ي أحمد حمدالشهيد آمن وفعال في نفق  ة بشكلمروري سيولة س ستضمنمعدات وأنظمة سيمن •
 

 

وصلة نقل تحت قناة  دوالذي يُع، 2أحمد حمدي  الشهيد أنظمة التحكم والمراقبة التشغيلية لنفق توريدعلى عقد  سيمنسحصلت 

 .وباقي أنحاء الجمهوريةتسهيل الحركة بين مدن جنوب سيناء لالسويس 

 

، ، وهي الشركة المسئولة عن توفير حلول التكنولوجيا للمشروعUDTفي القاهرة خالل حفل أقامته كل من  االتفاقية توقيع تم

  المعدات واألنظمة.الشركتين المسئولتين عن توفير  ،سيمنسوDeutschland Technology تيوشرك

 

تحكم  أنظمة ال للمركبات عبر النفق من خاللاآلمن والفع   االنتقالتحقيق س سيمنالتي ستوفرها الرقمية  التكنولوجيا وتضمن

 عن الحرارة، باإلضافة لكشف النظم الخطية لحركة المرور واالتصاالت وأنظمة إنذار الحريق والتهوية ووالتحكم في  ،ةشامل

ل  ي، وتحلطوال أيام األسبوعوى مدار الساعة عل النفق مراقبة نيةإمكاتساهم كل هذه األنظمة في توفير و .SCADA نظمةأل

وتعزيز  يةالمرورالسيولة لتحسين  الالزمة بشأن اإلجراءات اتواتخاذ قرار التشغيل لتقييم ظروف بصورة لحظية البيانات

 .السالمة مستويات

 

اإلسراع  شأنهمن هذا النفق ر:"إن في مص سالرئيس التنفيذي لشركة سيمن-وتعليقاُ على ذلك، يقول السيد/مصطفى الباجوري

 إن   مصر.في مجتمع االقتصاد وال صالحالتي تصب في  تفخر سيمنس بتواصل مساهماتهابالكامل، لذلك  النمو في سيناء بوتيرة

  شهادة  بمثابةالنفق  هذا. ويُعد مصرفي تنمية عزيز التل حلولها التكنولوجية الرامية حدثتقديم أفي طويل  س تتمتع بتاريخسيمن

 " لتحسين كفاءة وسالمة بنيتها التحتية حرصها على التحول الرقمي  من إنجازات، إلى جانب    على ما تقوم به الدولة المصرية  فعلية

 

المشروع كتمل  يمن المتوقع أن  ومتر.    11كيلومتر وقطر    4.25بطول    ني يضم حارت  2أحمد حمدي    الشهيد  نفقجدير بالذكر أن  

في إطار هذه تهدف مصر حيث  التنمية االقتصادية في شبه جزيرة سيناء أكبر لتعزيزمن خطة  ا  جزءخالل عام، حيث يُعد 

   .تحويل منظومة الطرق والمرور إلى منظومة رقمية ذكيةلالطموحة  ةخطال
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لتنفيذ عدد من المشروعات  تحالف:"يخطط هذا الUDTرئيس مجلس إدارة شركة  –قال الدكتور/ أحمد نايل  ،ومن جانبه

التحالف الشركات التي يضمها ومن ثم تم تشكيل مكتب فني من  ،أفريقيا والوطن العربيالمماثلة لنفق الشهيد أحمد حمدي في 

 ا لها ومشاركتنا في هذه المشروعات"  تقديم دعمن بالمنطقة استعدادا  ل الفرص المتاحةلدراسة 

 

التحالف من يمتلك " :  Deutschland Technology المدير العام لشركة–كما أوضح الدكتور المهندس/ محمد سرور و

الشركات العالمية وهو ما حفز التحالف كبرى  ،وسابقة أعمالها ومستواها نافس في خبراتهاالتي تالبشرية والكوادر الموارد 

 ."العربي واألفريقي ينلسوقل لدخولإلنشاء كيان هندسي فني ل

 

السويس، كما ستوفر قناة أنفاق جميع ل تشغيل األنفاقالمتخصصة في أحدث معداتها وأنظمتها  سيمنس ستوفر نجدير بالذكر أال

ونفق  ،ركيلومت 2.8 هطولوالذي يبلغ  القاهرةبلنفق األزهر  ةمماثل حلوال   من قبلالشركة قدمت . المشروعاتإدارة   ةخدمأيضا  

 .كيلو متر 3.95بور سعيد بطول 

 

 لالستفسارات اإلعالمية: 

 العالقات اإلعالمية في سيمنس 

 2019 411 56 971+موبايل -محمد علي سيرجيه

 sergie@siemens.com-mohammed.aly بريد الكتروني:

 www.twitter.com/siemens_pressتابعونا على تويتر: 

 
 

ي مجال التكنولوجيا، حيث أصبح اسمها هي شركة عالمية رائدة ف  )برلين وميونخ(  Siemens AGشركة سيمنس أيه جي  

ً للتميز الهندسي واالبتكار والجودة واالعتمادية والتميز العالمي ألكثر من  عاماً. تمارس الشركة نشاطها حول  170مرادفا

يات التصنيعية العالم، حيث تركز على توفير بنية تحتية ذكية للمباني ونظم الطاقة الموزعة والميكنة اآللية والرقمنة لكل من العمل

تقوم سيمنس بإعادة  –للنقل للطاقة وسينس سيمنس  –والصناعات التحويلية. ومن خالل الشركات التي تدار بشكل منفصل 

تشكيل أنظمة الطاقة في الحاضر والمستقبل وسوق االنتقاالت والمسافرين العالمي وكذلك خدمات الشحن. ونظراً المتالكها 

والمدرجتين في  للطاقة(غالبية أسهم في شركتي سيمنس هيلثينيرز وسيمنس جاميسا للطاقة المتجددة )كجزء من سيمنس 

ً في توفير حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية الرقمية، باإلضافة لحلول البورصة، تُعتبر  سيمنس من الشركات الرائدة عالميا

 2019توليد طاقة الرياح الصديقة للبيئة من خالل مزارع الرياح التي تقام على اليابسة وداخل المياه. وخالل السنة المالية 

مليار  5.6مليار يورو، بينما بلغ صافي دخلها  58.5ت الشركة إلى ، وصل إجمالي عائدا2019سبتمبر  30والمنتهية في 

ألف موظف في جميع أنحاء العالم. لمزيد من  295، بلغ عدد موظفي شركة سيمنس نحو 2019يورو. ومع نهاية سبتمبر 

 siemens.comwww.المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

 

mailto:mohammed.aly-sergie@siemens.com
http://www.twitter.com/siemens_press
http://www.siemens.com/

