
فيسویف-أسیوطبنيحدیدسككخطمنكجزءسمالوطلقطاعالتجاريالتشغیلبدءتعلنالستوم
مصر

سمالوطبقطاعاألرقامأھم
كم14

محطة1
رئیسيمبنى1
فرعيمبنى1
مزلقان5

SILلنظامالتشغیلاختباراتواجراءالتركیبأعمالمنبنجاحانتھائھاعنالستومشركة-أعلنت2021أبریل40 فياإللكترونيللتحكم4
Smartlock((لحلولاإلشارات 400 GP -IXLسكاداونظامالمساعدالنظامیتضمنوالذيSCADAاألنظمةفيوالتحكملإلشراف
وذلكفولت،كیلو11جھدالكھربائیةللتغذیةالفرعیةللمحطةباإلضافةالستوم،منICONIC,TLCنظامعلىاعتماًدااألخرىالفرعیة
تفقدیةبزیارةالنقلالوزیر-وزیركاملالفریق/سیادةقامالمناسبة،وبھذهسویف-ـأسیوط.بنيخطقطاعاتثامنیمثلالذيسمالوطبقطاع
الجدیدة.للنظمالدینامیكیةقبلمااالختباراتخاللھاشھدأبریل،3یومللمحطة

الكلیةالمسافةلتصلحالًیا،بالفعلتعملالتيومطايمزاروبنيمغاغةمحطاتمعویرتبطكیلومترات،14إلىسمالوطقطاعطولیصل
تحویلة.174ومزلقان37ومحطات8وتضمكم110إلىالخطھذاعلىتجریبًیاتشغیلھاتمالتيالحدیدیةللسكك

لسكك حدیداإلدارة المركزیة لإلشارات واالتصاالت بالھیئة القومیةحضر مراسم افتتاح ھذا القطاع كل من المھندس/حسین رشیدي-رئیس
المركزیةالوسطى بالھیئة، ، والمھندس/مصطفى شاھین-رئیس اإلدارةمصر، والمھندس/شعبان محمود-رئیس اإلدارة المركزیة للمنطقة

والمھندس/أحمدللمشروع، والمھندس/محمد فوزي-مدیر عام التشغیل بالھیئة،للمشروعات بالھیئة، والمھندس/محمد مجدي-المدیر التنفیذي
مشروع خط بني سویف-أسیوط في الستوم مصر.عصام -مدیر األعمال المدنیة، والسید/رمزي أڤوجیل  -مدیر

والتفاني التيخلیل-مدیر عام شركة الستوم مصر: "نحن فخورون بروح المسئولیةوتعلیًقا على انجاز ھذه المرحلة الھامة، یقول السید/محمد
من اتقان في العملھذه الفرصة لتوجیھ الشكر لكل واحد منھم لما أظھروهأظھرھا فریق العمل المصري في ھذا المشروع، ولھذا انتھز

على التزامنا بتلبیة توقعاتبني سویف-أسیوط والذي تم تشغیلھ تجریبًیا، كما أؤكدوتفاني، مما أتاح لنا تسلیم القطاع الثامن من مشروع
اإلشارات لمصر".مصر. من ناحیة أخرى، تلتزم الستوم بتوفیر أحدث حلولعمالئنا واستمرار شراكاتنا طویلة األجل مع سكك حدید

السككلقطاعالتحتیةبالبنیةالنھوضفيجھودھاالشركةتواصلحیث،1971عاممنذمصرفيالحدیدیةالسككلقطاعشریًكاالستومُتعد
في إشاراتمصر من إقامة مركز للتمیز من الكوادر المصریة المتخصصةالحدیدیة في البالد. وعلى مدار تلك السنوات، تمكنت الستوم
ووسط آسیا. إّنمشروعات الشركة في مناطق الشرق األوسط وأفریقیا وغربالقطارات وامدادات الطاقة ومستودعات المعدات التي تدعم

السوق المصري. والیوم یعمل فيأتاح لھا المساھمة في تنمیة قطاع السكك الحدیدیة فيالتراث والتاریخ الطویل الذي تتمتع بھ الستوم ھو ما
وخطيسویف-أسیوطبنيخطإشاراتنظامتحدیثالبالدفيالحالیةالشركةمشروعاتوتتضمنشخص500حواليمصرالستوم

منوریل في القاھرة.

تعاملھا مع الھیئاتفي إدارة أعمالھا، كما تضع إرشادات وقواعد واضحة فيھذا وتلتزم الستوم بتطبیق أفضل المعاییر األخالقیة والمھنیة
الحكومیة وقاعدة عمالئھا في كل مكان تعمل بھ.



عن الستوم:

التي تضع أسس االستدامة ألنظمة المواصالتبأقل انبعاثات كربونیة، من خالل تطویر وتسویق حلول التنقلتقود شركة الستوم المجتمعات للوصول إلى مستقبل أخضر
وخطوط المترو والمنوریل والترام واألوتوبیساتوالمنتجات، بما في ذلك حلول القطارات فائقة السرعةفي المستقبل. توفر الشركة باقة متكاملة من الحلول والخدمات

وحلول التنقل الرقمي. انضمت بومباردییھ للمواصالتالحتیاجات العمالء، وحلول البنیة التحتیة واالشاراتالكھربائیة والنظم المتكاملة والخدمات المصممة خصیصا
شھًرا12مدارعلىالممتدةالفترةخاللیوروملیار15.7إلىتصلالجدیدةللمجموعةالمجمعةالسنویةاإلیراداتجعلماحیث،2021ینایر29فيالستوملشركة
العالم.حولشخص75000بھیعملكمادولة70منأكثرفيالستوموتتواجدفرنسا،فيللشركةالرئیسيالمقریوجد*.2020مارس31فيانتھت
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