
في قطاع العمران كفاءة التشغيل والصيانة رفع 

الذكيةالمدن في تقنيات الذكاء االصطناعى باستخدام 
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جمهورية مصر العربية–المركز القومى لبحوث اإلسكان والبناء بالقاهرة 
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المعلوماتالتكنولوجيالتحتيةالبنيةعلىخدماتهاتعتمدرقميةمدينة
ومستشعراتأجهزة–الضوئيةاألليافشبكات)واالتصاالت
.(البياناتمراكز–والسلكيةسلكيةاتصاالت

جودةمستوىلتحسينمعًاتعملأنظمةمجموعةعليتحتوي
.التكنولوجيالتطورومواكبةالرفاهيةوتعزيزالحياه

كذلكو(األساسيةوالبنيةالخدمات)العمرانكفاءةرفعفىتساهم
.والصيانةالتشغيلأعمال

المدينة الذكية



المدينة الذكيةعناصر 

Smart Meters

Smart

Poles

Smart Card

Transportations

Smart Parking

On Line Payment

Smart Home

E- Health



يفثورةويعتبرالرقميوالعالمالماديالعالمبيناتصال
.القطاعاتمنالعديد

معالمضمنة"Thingsاألشياء"الماديةاألشياءشبكةهو
.أخرىوتقنياتوبرامجاستشعارأجهزة

شبكاتخاللمنوالمعلوماتالبياناتوتبادلنقلعلىتعمل
كاتشبأواإلنترنتعبروالمبانياألجهزةمعوالسلكيةسلكية

.األخرىاالتصاالت

لدعمالمستشعراتمنالمتدفقةالبياناتمنكبيرةكمياتيوفر
شريةالبالمراقبةبكثيريتجاوزبمااألصولوإدارةالقراراتخاذ

.المبرمجةوالصيانةالتشغيلمهامكفاءةويرفعالعادية،

Internet of Things (IoT)األشياء استخدامات إنترنت 



فى المدن الذكية(IoT)األشياء إنترنيت 

(COC)المدينةإدارةمركز

(CCC)والسيطرةالتحكممركز

(ومستلزماتهاشبكات)رقميةتحتيةبنية

آمنةمدينة

ةأنظمة اتصاالت متكامل

مركز الطوارئ

مراقبة أمنية

الطاقةإدارة

تجميع بيانات

التحكم عن بعد

المبانى

الذكيةالسياحة

خدمة التحديد

المكانياأللي

سياحيةمناطق

الذكيةالعدادات

وتنوعالتحكم

الشحنطرق

منزل

ذكينقل

ةأنظمة النقل الذكي

سريعطريق

ذكيةتجارة

خدمة الشباك الواحد

حوسبة سحابية

تجاري

الذكيالتعليم

دالتعلم عن بع

مدارس

ةالسلكياتصاالتشبكات

خدمات التتبع

أماكن االنتظار الذكية

عامةأماكن

الذكيةالحكومة

المعيشةمستوىرفع

حكومة

اإللكترونيةالصحة

عن بعدالعالج

مستشفى

الذكيةاإلنارة

ءةلإلضااألليالتحكم 

شوارع



هو تدريب أجهزة الحاسب اآللي لمحاكاة السلوك البشري 

ي ليس تقنية واحدة، بل هو عبارة عن مجموعة من العمليات التقنية الت" 
.  يتم فيها استعمال أدوات التعلم اآللي

.في نموذج برمجة( األكواد)قد يتم دمج خوارزميات البيانات والتعلم 

ديم تق-التصرف كنظام خبير: المكونات الرئيسية للذكاء االصطناعي هي
.متابعة التواصل بين األطراف الرئيسية-حلول إرشاديه للمشاكل 

تقنيات ومفاهيم الذكاء االصطناعي



التشغيل والصيانةتقديم خدمة أماكن البنية األساسيةوالذكاء االصطناعيتشغيل االتصاالت 

يةالسلكية والالسلكاالتصاالت 
إداري-خدمي-تجاري-سكني

(أمن وسالمة عامة-محمول )المحطات الالسلكية 

عدادات-موزعات-محطاتالكهرباء

الشااارب والصااارف الصاااحي ميااااه 

والري 

الخزانات-محطات الرفع ومحطات المعالجة

مستشعرات الرصد والتحكم في المحابس-عدادات 

الطبيعيالغاز 
عدادات-المحطات الرئيسية

ابسنقاط التوزيع  ومستشعرات الرصد والتحكم في المح

أعمدة اإلنارة الذكية
ار المحااااور والشاااواري الرئيساااية والحرعياااة وسااااحات ا نت ااا

العامة

المواقف بالشواري العامة-ساحات ا نت ار العامة الذكياالنتظار 

العاموالمرور النقل وسائل 

أن مة الرصد والتحكم وإدارة الحركة علاى المحااور والطار 

الرئيسية

محطات الركاب لوسائل النقل المختلحة

أماكن تجميع المخلحات الصلبة الرئيسية والحرعية وتدوير المخلفات الصلبةجمع 



ختلفةالمالذكيةالتطبيقاتاستيعابعلىقادرةأساسيةبنية-1
.والصيانةالتشغيلمتطلباتمعللتعامل

البياناتلجمع(WI-FI)وكاميراتالواالستشعارأجهزة-2
.المبنيوخارجداخلالمواقعجميعمنوالمعلومات

(CCC-COC)التحكمومراكزمةخالضالبياناتمراكز-3
.المركزيةواإلدارةوالرصدوالمتابعة

فىالعرضوأجهزة(GPS)مثلالمكانيالتحديدأجهزة-4
.والصيانةالتشغيلأعمالفىالمستخدمةالمركبات

الذكيةاألساسية لجمع البيانات والمعلومات فى القطاعات المكونات 



معمتصلةومعلوماتبياناتوقاعدةمتكاملةاتصاالتأنظمة-5
.والصيانةالتشغيلوخططالهامةالمبانى

دواراأللجميعللمبنىاألفقيةالمساقطعنأساسيةمعلومات-6
.يةالرقمالخرائطعلىوتنزليهاوالفرعيةالرئيسيةوالمداخل

تقنياتمعالتعاملعلىقادرةومدربةمؤهلةبشريةموارد-7
.الذكيةالمدنوالمبانىوتشغيلإلنشاءاالصطناعيالذكاء

معلحظيةمعلوماتعلىالحصولتتيحذكيةتحكمأنظمة-8
.ةالحديثالتقنياتباستخدام،(CCC-COC)البياناتبمراكزربطها

الذكيةاألساسية لجمع البيانات والمعلومات فى القطاعات المكونات 



 الوسائل المختلفة 

 الخدماتألتاحه 
المحمولالبوابة الرقمية وتطبيقات التليفون   مراكز خدمات المدينة   

 تحليل البيانات

المنصات 

 الرقمية
 التحكم وإدارة  منصة

 خدمات المدينة
منمركز تلقى البال ات   

خالل الرقم الموحد   

 مراكز 

 البيانات 
 منصة التحكم وإدارة 

 الخدمات األمنية

حلول 

 االتصاالت

 شبكات االتصاالت السلكية أو الالسلكية

 Wi-Fi, ZigBee,RFID.2G/3G/4G/5G,NB-IoT, LPWAN,.....  
    ذكية-اتصاالت-أمنية البنية التحتية التى تتيح الحصول على مختلف الخدمات 

 المستقبالت 

 والمستشعرات

 

 األنارة الذكية إدارة المنش ت المرافق الذكية إدارة المخلفات
التشغيل 

 والصيانة
أنظمة النقل 

 الذكي
 السالمة العامة األمن
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 االستثماريةللتعرف على الفجوة السوقية والفرص 

طناعىجمع البيانات والمعلومات وشبكة االتصاالت باستخدام الذكاء االصنموذج لوسائل 



بين قطاعات وأنشطة المدينةالربط 



بين قطاعات وأنشطة المدينةالربط 

مشغل المبنى-1



بين قطاعات وأنشطة المدينةالربط 

مشغل المبنى-1

عدة مبانى/ مشغل تجمع عمرانى-2



بين قطاعات وأنشطة المدينةالربط 

مشغل المبنى-1

عدة مبانى/ مشغل تجمع عمرانى-2 مشغل المدينة-3



-CCC)–المعلومات والبيانات مراكز  COC)



تصميم وإنشاء المبنى الذكى

– BIMاستخدام نمذجة معلومات البناء • Building 
Information Modeling.

.نظم اإلنشاء الذكية•
.  العناصر المعمارية الذكية والتفاعلية•

.المواد الحديثة والذكية والتفاعلية•

األنظمة التكنولوجية مبنى يحقق متطلبات االستدامة

ى
ذك
 ال
ى
بن
لم
ا

أنظمة المبنى الذكى التى تحتاج للتشغيل والصيانة



ة أنظمة التحكم في المراقب
.ة األنظمة األمني-البيئية 

ع لوحات التحكم في إضاءة الشوار
بما يضمن( نظام اإلضاءة الذكية)

جدولة أعمال الصيانة لمنظومة 
.إضاءة الشوارع

كافة المباني العامة والخدمية
.ةواإلدارية والسكنية بالمدين

شاشات اإلعالنات الرقمية
(.نظام اإلعالنات الرقمية)

النقلوسائلمحطاتأماكن

المختلفةالعامة

بإنترنتخاصةذكيةأنظمة

.((IoTاألشياء

التاليةاستخدام شبكة األلياف الضوئية لرفع كفاءة التشغيل والصيانة فى العناصر

الضوئيةاألليافشبكات−

ذكيةأعمدة−

معلوماتمراكز−

وتحكممراقبة رف−



وحدات جمع المخلفات 
ت نظام جمع المخلفا)الذكية 

(.الذكي

أماكن العدادات الذكية 
للخدمات المختلفة 

(.نظام العدادات الذكية)

لوحات وكبائن التحكم في
إشارات المرور وأنظمة 

.النقل الذكي

محابس شبكات الغاز 
وشبكات الحريق 

(.بنية تحتية ذكية)

جميعبينالربط

وأجهزةالمستشعرات

.امعبشكلبُعدعنالتحكم

التاليةاستخدام شبكة األلياف الضوئية لرفع كفاءة التشغيل والصيانة فى العناصر

بالمدينةالعناصرجميع

تصبحأنوالمرادالذكية

.ذكية

الضوئيةاألليافشبكات−

ذكيةأعمدة−

معلوماتمراكز−

وتحكممراقبة رف−



العرضمحتويات 
اإلضاءة الذكية

شبكة اإلنترنيت

مستشعرات

شاشة معلومات

تليفون طوارئمجموعة شواحن

كاميرات مراقبة



الموحدة ألعمال التشغيل والصيانة بالمدينة العمل للخدمات منظومة 

تلقي البال اتتلقي البال ات

عمليات حماية مدنية

عمليات نجدة

عمليات إسعاف

مركز السيطرة والتحكم رفة إدارة العمليات
CAD

مركز إدارة المدينة
CAD

عمليات مياه وصرف

عمليات كهرباء

عمليات  از

 رفة إدارة العمليات

المتصلين بخدمات الطوارئ

األمنية

(112)رقم موحد 

المتصلين بخدمات المدينة وطوارئ 

(15100)المرافق رقم موحد 

مكانتحديد

ً آالمتصل ليا
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المرافق الذكية للمدينة-3

City Control CenterCCCي مركز التحكم والسيطرة األمن

City Operating CenterCOCمركز تحكم المدينة 

مبنى ذكى-1
مجموعة مبانى ذكية-2

نظام إنذار الحريق

نظام التليفونات

أنظمة اإلذاعة الداخلية واإلخالء الصوتى

نظام كابالت شبكات المعلومات

نظام التليفزيون المركزى
أنظمة اإلرشاد الرقمى

أنظمة الصوتيات والمرئيات

أنظمة كاميرات المراقبة

أنظمة التحكم فى الدخول
نظام الت مين المتكامل

نظام خدمة ذوى اإلحتياجات الخاصة

أنظمة مراقبة تسرب المياه

أنظمة إدارة الجراجات

أنظمة الحواجز االمنية

أنظمة التحكم بالكهرباء
أنظمة التحكم باإلضاءة

أنظمة التحكم بالتكييف
أنظمة العدادات الذكية

أنظمة الحماية ومكافحة الحريق

نظام شبكات المعلومات

أنظمة مراقبة اإلقتحام

نظام شبكات المعلومات الالسلكى

مركز 

المعلومات

الحماية من 

الحريق

األنظمة 

األمنية

منصة الميكنة

المتكاملة
النظام الموحد لشبكات االتصاالت

وتكنولوجيا المعلومات مراكز المراقبة 

والتحكم

ت
ما
لو
مع
 ال
ت
كا
شب

ى
ع
نا
ص
 ال
اء
ذك
وال
ة 
مل
كا
مت
 ال
نة
يك
لم
 ا
صة

من

مل
كا
مت
 ال
ى
ان
بر
سي
 ال
ن
ألم
ا

أنظمة تشغيل 

خدمات المبنى

الذكيةكفاءة التشغيل والصيانة في المباني لتحسين األدنى من األنظمة الحد 



أنظمة تشغيل وصيانة 

مبانى المدينةخدمات 

األمنيةالخدمات 

خدمات االتصاالت 

المعلومات

خدمات السالمة 

المدنية

أنظمة تشغيل وصيانة 

خدمات عدد من المبانى

األمنيةالخدمات 

خدمات االتصاالت 

والمعلومات

خدمات السالمة 

المدنية

أنظمة تشغيل وصيانة 

خدمات المبنى

األمنيةالخدمات 

خدمات االتصاالت 

والمعلومات

خدمات السالمة 

المدنية

المست جرون

المراكز 

التجارية

المكاتب 

اإلدارية

Call 

Center

المبنىمشغل مبانىعدة / مشغل تجمع عمرانىالمدينةمشغل 



النقل الذكيةالميكنة المتكاملة ألنظمة 

وحدة التحكم بالحافالت-1

نظام معلومات الركاب-2

نظام إدارة الجراجات-3

أولوية إشارة المرور-4

اإللكترونى التحصيل أنظمة -5
لألجرة

ة مكونات وتطبيقات أنظم-1
النقل الذكية

أنظمة النقل الذكية -2
ليةبالشوارع الشريانية والمح

أنظمة انتظار مواقف -3
السيارات الذكية

ل أنظمة اإلدارة الذكية للنق-4
لنظام النقل الجماعي
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البنية األساسية -3
لمركبات النقل

البنية األساسية ألنظمة -2

النقل الذكية

تتبع المركبات-1

الرئيسية ألنظمة النقل الذكية العناصر 



أنظمة انتظار مواقف السيارات الذكيةمكونات 

تمستشعرات وقوف السيارا
والكاميرات

يجادإليحتاجهاالتىالمعلوماتلهتوفروالتىالمركبةقائدمنستخدمت•
.االنتظارمكان

المحمولتطبيقات 

روتوفيومعالجتهاالتجميعأجهزةمنالبياناتاستقبالعنالمسؤول•
.المحموللتطبيقاتالالزمةالمعلومات

نظام مركزى للتحكم 

.موالتحكللرصدالمركزىالنظامإلىإلرسالهاالبرامجوحزمأجهزةتشمل•
مستشعراتالأجهزة تجميع بيانات 

قفبالمومكانأىفىالمركباتالكتشافالالزمةوالبرامجاألجهزةتشمل•
.الشا رةاألماكنواستشعار



اتمبادرالق يتطب
التىالمجتمعية
ين تحستساهم في 
أعمال أداء 

التشغيل 
والصيانة في 
قطاي العمران 

.  بالمدينة

الذكاء
هواألصطناعي

ويجبحقيقة
ىفمنها ستحادة

كحاءةرفع
التشغيل
فىوالصيانة
.العمران

النتائج والخالصة



االستفادة من 
التجارب اإلقليمية
ية مثل تجربة السعود

واإلمارات في مجال 
إلىالتحول الرقمى 

استخدام تطبيقات
. المدن الذكية

حول تهيئة المجتمع للت
الستخدام الذكاء 
االصطناعي فى 
مجاالت الحياة 

المبادرات بواسطة 
المجتمعية، في أعمال
.التشغيل والصيانة

بيق متطلبات تط
الذكاء االصطناعى 
ة للحفاظ على الثرو
ا العقارية وصيانته
بصورة دورية 
محدثة وب قل 

.التكلفة

تم إصدارعدد من 
ناء الكودات الفنية للب

والمتعلقة بالعمران
ية التى توفر المرجع

الموحدة لدىالفنية
.المتخصصين

الفرص المتاحة

واالتجاهاتالتقنياتمنالعديديوجد

وخططاالصطناعيالذكاءإليالحديثة

:منلالستفادةالرقمىللتحول



ساعة24مدارعلىتعملسريعةإنترنتشبكةإلىاالحتياج
.المتخصصةالشركاتاحتياجاتتلبى

الحكوميةالمصالحمعالمصلحةأصحاببينالتعاملمطلوب
عبر(الحوكمةبواسطة)االقتصاديةالمنظومةالستكمال
.اإلنترنت

زودللتواإلقليميةالدوليةالمتخصصةالشركاتمعالتواصل
ةوالصيانالتشغيلقطاعفيالمستخدمةالتقنياتب حدث

.آمنةبصورةاإلنترنتعبراالصطناعيالذكاءباستخدام

:مثلوالصيانةالتشغيلكحاءةرفعفىتساهمالتيالمطلوبةا حتياجات

المطلوبة االحتياجات 



.نشر الوعي ب همية استخدام الذكاء االصطناعي في أعمال التشغيل والصيانة في قطاع العمران

معبتتناسالتىوالقائمةالجديدةالمشروعاتفىالذكيةالرقميةالحلولاستخدامفىالتوسع•
.المجتمعاحتياجات

.سكنيةتمديد الشبكات المؤهلة لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات للمبانى العامة واإلدارية والخدمية وال

ديدلتحالمتخصصةوالمنظماتالمدنىوالمجتمعوالمحلىاإلقليمىالخاصالقطاعمعالتنسيق•
.لذكيةاالرقميةالخدماتلتوفيرالمعلومات،وتكنولوجيااالتصاالتقطاعفىاالستثمارأولويات

التوصيات



التوصيات

ساتالمؤسفىالمؤهلةالفنيةالكوادرتوفير)الجديدةالمتغيراتهذهمعللتعاملالمدنىالمجتمعت هيل
دمينوالمستخاألفرادوالمودرين،والموزعينوالمقاولينالخاصوالقطاعاالستشاريةوالمكاتبالحكومية
.(اإلنترنتلشبكات

تداولمجالفىالذكية،بالمدنالمتعلقةالقوانينمنعددإضافةأوبتغييرالتشريعيةالبيئةتحسين•
.والخصوصيةالسريةعلىوالحفاظالبيانات

اتية القيادة، إصدار قوانين تسمح باستخدام التكنولجيات الحديثة، كالطائرات المسيرة بدون طيار، والمركبات ذ
.والروبوتات

ويحفز(R&D)والمعرفةاالبتكارمؤشراتمنيزيدوالذىاالختراع،براءةتسجيلإجراءاتتسهيل•
.الذكىلالقتصادالسريعالنمو



!شكرا لكم
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