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 " ERTMS/ETCS" توقع عقود لـ  )MER MEC GROUP( مجموعة ميرميك
  تيزي أوزو في الجزائر –رسال اإلشارات على خط ثينيا إل

 
 

      لتزويد نظام مراقبة تدريب أوروبي متقدم"  ENYSE" لقد تم منح مجوعة ميرميك مشروع من الشرآة االسبانية 
 )ERTMS/ETCS  إلى الوآالة الوطنية للدراسات ورصد تحقيق االستثمار للسكك الحديدية )  1مستوى              
 )ANESRIF  ( آم 55تيزي أوزو الذي يبلغ طوله  –لخط ثينيا.  

 
 

وعضو "  SICE" واالتصاالت، وهي فرع من مجموعة  المزودة لإلشارات “ ENYSE “لقد قامت شرآة  – الجزائر
في االتحاد الذي فاز في عمليات تطوير المتابعة بين ثينيا و تيزي أوزو في الجزائر، بمنح مجموعة ميرميك عقدا بتزويد 

ERTMS/ETCS  آم شرق  105( آم والذي يجعل تيزي أوزو  55من التكنولوجيا لخط يبلغ طوله  1مستوى
  .بة من العاصمة الجزائريةقري) الجزائر 

على سكة الحديد  1مستوى  ERTMS/ETCSإن ترآيب : "قال مهنا موفاك، مدير وحدة اإلشارة في مجموعة ميرميك
هي خطوة هامة أخرى متقدمة في خطة مجموعة ميرميك لتدويل أعمال ) بوميدراس ( المفردة من تيزي أوزو إلى ثينيا 

لرؤوس األموال، والمنتجات العالية الجودة، والحلول الفعالة للتكاليف وهي اإلشارة قد ضاعفت وعي وفهم السوق 
إن العقد الذي نعلن عنه هذا اليوم هو إشارة على أننا نقوم . بالتحديد تكتسب زخما في جميع األسواق الرئيسية التي نتابعها

  ".بعملنا بشكل جيد وأننا أحد المنافسين األقوياء
على جانب  1مستوى  ERTMS/ETCSيب الخط الجديد بالنظام الفرعي األوروبي ستقوم مجموعة ميرميك بترآ

  .2012مع نهاية عام  LEUsومن المقرر البدء بإمداد المجموعة األولى من )  1سلسلة   iCABنوع ( الطريق 
ات إن اإلمداد الممنوح لمجموعة ميرميك يعتبر جزء من مشروع تحديث أآبر تتم إدارته من قبل اتحاد الشرآ

TEIXEIRA DUARTE, ETRHB-HADDAD, OZGUN INŞAAT et ENYSE . والهدف من
أوزو بوسائل  –ساعة بين مدينة الجزائر \آم 160المشروع هو الحصول على مواصالت تستطيع السفر بسرعة 

، والذي يقدم وبواسطة مَد الخط). دقيقة بين ثينيا و تيزي أوزو  28دقيقة،  65ما مجموعه ( آهربائية وحديثة في الخط 
بين مدينة الجزائر، و تيزي ) Oued Aissi" (عويد عيسي"خدمة سريعة ودون توقف لتطوير المنطقة الصناعية في 

وإن الزالزل، ومباني التصريف الصحي، وشبكة مجاري التصريف، . أوزو سيكون مفيدا لتغطية احتياجات المنطقة
يد وتجهيزها، واإلشارة واالتصاالت، وآهربة الخط هي أعمال تتم وأعمال اإلنشاء، ومباني المحطة، وإمداد سكة الحد

ومن خالل إنجاز هذه األعمال، فإن السفر بين مدينة الجزائر وتيزي أوزو لن تكون أسرع . ضمن مجال هذا المشروع
ة بل ستكون أآثر أمنا، شكرا لمقاييس اإلشار –ساعة  \آم  160دقيقةبمتوسط سرعة  60تتم في أقل من  –فقط 

  .األوروبية التي تم اختيارها لهذا الخط
 

تعتبر مجموعة ميرميك شرآة رائدة ومبدعة عالميا، متخصصة في تزويد أنظمة  – )MERMEC GROUP( مجموعة ميرميك
من أصحاب العمل في  130وقد اختار أآثر من . تشخيصية، اإلشارة وإدارة أصول السكك الحديدية العالمية والنقل السريع) أجهزة(

  .ي سكك الحديددولة، حلول مجموعة ميرميك لتحسين السالمة، والكفاءة والثقة ف 40أآثر من 
 

هي الوآالة الوطنية للدراسات ) الجزائر ) (  ANESRIF( الوآالة الوطنية للدراسات ورصد تحقيق االستثمار للسكك الحديدية 
لتجسد خطة التحديث الطموحة في قطاع السكك الحديدية  2005ومتابعة تحقيق استثمار سكة الحديد قد تم تأسيسها في عام 

إن الوآالة الوطنية للدراسات . بليون دينار جزائري من قبل السلطات العامة 900ية، تم تخصيص محفظة بمبلغ الجزائرية، وبهذه الن
، المؤسسة المملوآة للدولة ذات العالقة بالطبيعة التجارية والصناعية، ) ANESRIF( ورصد تحقيق االستثمار للسكك الحديدية 

لمواقع مباني السكك الحديدية؛ ودورها هي رعاية التحقيق الجيد للمشاريع وتأمين  وتحت إشراف وزير النقل، تشكل األداة اإلدارية
  .تسليمها في الموعد المحدد

 
ENYSE SA –  هي فرع منSICE  ضمن )األجهزة(للتكنولوجيا واألنظمة ،ACS  للخدمات الصناعية، وتعمل في مجال

ل تام ومتكامل بما في ذلك أنظمة اإلشارة، واالتصاالت، والطاقة بتوفير ح ENYSEوتقوم . اإلشارة واالتصاالت للسكك الحديدية
  .الرئيسي في إسبانيا، وتتواجد في آل من الجزائر، ومصر، وتشيلي وأستراليا ENYSEمرآز . واألنظمة الفرعية المساعدة

 

  :وسيلة االتصال
  بابلو آويبو دو النو  و استامابيتر

  ، العمليات الدوليةENYSE  مجموعة ميرميك، مدير التسويق
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