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 مستخمص

 

مواقؼ السيارات كحالة دراسية بشكؿ عاـ, والدراسة عمى وجو الخصوص,   لدراسة  تيدؼ ىذه الدراسة

حيث ترتفع لمواقؼ السيارات الذكية في محاولة إليجاد حموؿ عممية بتوفير المواقؼ في المناطؽ المزدحمة 

العائد المادي  مف االستفادةالدراسة إلى إمكانية ىذه  وترمي أسعار األراضي, وعكس صورة حضارية لممدينة 

بصورة  واستخداميا ,وتقميص الطمب عمى المواقؼ لممواقؼ مدفوعة األجر, واإلسياـ في توعية أفراد المجتمع

النظري لمحة نظرية عف مواقؼ  ويتناوؿ الجانب ,تركز الدراسة عمى الجانبيف النظري والعممي.فعالة وحضارية

نوع مف  اختيارعمى  اعتمد أما الجانب العممي ,المشكمةتوضيح أسباب السيارات, وتعريفيا وأنواعيا. كذلؾ 

واعتماد المخططات بتخصيص نطاقات لمواقؼ السيارات حسب  ج لياأنواع المواقؼ الذكية وعمؿ نموذ

 ضي.األرا استخدامات

 باإلضافة إلى التدقيؽ ومراقبة تطبيؽ المعايير المطموبة لممواقؼ  وتقديـ خدمات جيدة لكافة شرائح المجتمع

 وتشجيع إقامة مشاريع مواقؼ السيارات ومنح التسييالت لذلؾ.

 

 

 



 

 

 

 ولالفصل ال 

 المقدمـــــــــــــــــــــــة

 -مقدمة : 1.1

ىو مف يدرؾ ىذه الحقيقة أف عف طبيعة المجتمع, و  حقيقياً  وتنظيميا تعبيراً  واصطفافياتعتبر حركة السيارات 

حركة ىو  خذه الزائريأ انطباعوؿ أف ألمبمد, حيث « الزائر أي»مكونات المجتمع القادـ مف خارج الشخص 

 .ليوإوعمى ضوء ذلؾ يدرؾ طبيعة المجتمع القادـ  , المرور وطبيعة الشوارع

وجود مميار ومائتي مميوف سيارة في العالـ تسير عمى الطرقات وبزيادة سنوية  إليحصائية اإلتشير الدراسات 

لى إفي الوقت الذي يزيد الطمب عمى الساحات المتوفرة واستثمارىا كمجمعات تجارية مما يؤدي  6.45%تبمغ 

 .ماكف مختمفة خاصة المناطؽ التجاريةأزيادة الطمب عمى مواقؼ السيارات في 

والمواقؼ العامة, فقد أصبح وقوؼ السيارات عمى جوانب الشوارع  توفير الساحاتونظرا لمنقص الشديد في 

توفر صحاب المحالت التجارية بسبب عدـ أعمى  يؤثر سمبامر الذي األئيا وغير منظـ ولفترات طويمة, عشوا

 (.غراض التسوؽ والتي بالعادة تكوف لفترة قصيرة )فترة التسوؽ فقطأللزبائف ىذه المحالت  المواقؼ

نظاـ دفع البدؿ لفترة في مدينة نيويورؾ في ثالثينات القرف الماضي تـ تنظيـ مواقؼ السيارات عف طريؽ 

 .زمنية محددة لمنع الوقوؼ الطويؿ وتوزيع وقت الوقوؼ بشكؿ عادؿ بيف الناس



يجابيا إالمظاىر الحضارية لممدف الرئيسة وتعطي انطباعا  أىـيعد تنظيـ مواقؼ السيارات مف  ثانيةمف ناحية 

 المجتمع.عف ثقافة 

األراضي األساسية في المدف, إذ يعتبر توفر  ماالتاستعتعتبر مواقؼ السيارات أحد نماذج الخدمات في و 

المواقؼ أمرًا أساسيًا بالنسبة لمستخدمي السيارات , وينطبؽ ذلؾ عمى كؿ مف مناطؽ األعماؿ والنشاطات  

ويمكف مالحظة مشاكؿ  التجارية والصحية والصناعية, والمناطؽ السكنية والترفييية والخدمية بشكؿ عاـ.

 البشرية كمراكز المدف ؿ أنواع المناطؽ والفعاليات التي تحوي تركًيزا لمنشاطاتمواقؼ السيارات في ك

 المدف, وتعاني مراكز دياد حجـباز مراكز التسوؽ الكبيرة, المالعب, والمشافي, وتتفاقـ ىذه المشاكؿ و  

الكبيرة في حجـ  المدف مف عدـ القدرة عمى توفير المساحات الكافية لوقوؼ السيارات وذلؾ نتيجة لمكثافة

النشاطات البشرية, وبالتالي الحجوـ المرورية الكبيرة التي يتـ جذبيا إلى منطقة محدودة المساحة نسبيًا 

 .بالمقارنة مع حجـ النشاطات فييا

 ة لرحالت العمؿ, التي تمعب دورًا ىاماً ميجب االىتماـ بتوفير المواقؼ في مراكز المدف ألنيا تشكؿ عادة ىا

 خطيط النقؿ, ذلؾ ألنيا تؤثر عمى االقتصاد والمجتمع مف خالؿ مشاكؿ االزدحاـ الناتج عنيافي عممية ت

 وتموث اليواء, إضافة لكوف رحالت العمؿ أكثر حساسية لمكمفة ولبدائؿ النقؿ العاـ مقارنة مع مواقؼ أنواع

 .الرحالت األخرى

 رات المحاذية لألرصفة, وعمى الرغـ مففي المناطؽ السكنية يتـ االعتماد بشكؿ أساسي عمى مواقؼ السيا

 يكفي الحتواء كؿ السيارات السعة الكبيرة التي تقدميا الطرؽ والشوارع لوقوؼ السيارات ,فإف ىذا النمط ال

 باألخص في المدف الكبيرة المزدحمة مع ازدياد معدالت ممكية السيارات, واعتبارىا وسيمة النقؿ األساسية,

 يضًا المرافؽ الصحية والمنشآت التعميميةأزية طمبًا متزايدًا عمى مواقؼ السيارات, كذلؾ تشيد األسواؽ المرك



 ا بواسطة السيارات الخاصةييعموغيرىا مف المباني, التي تتميز بكثافة المتردديف 

بيدؼ تنظيـ عمميات الوقوؼ عمى جوانب الشوارع في المناطؽ  المدف يوقد تـ البدء في تطبيؽ النظاـ ف
 :التالي األىداؼالتجارية وتـ تحقيؽ 

  الحد مف ظاىرة وقوؼ السيارات في األماكف التجارية لفترات طويمة )عادة تكوف فترة الوقوؼ طواؿ
 .(اليوـ

  مواقؼ لسياراتيـ لفترات قصيرة )تكفي  بإيجادإتاحة الفرصة لممتسوقيف ولمرتادي المناطؽ التجارية
 .(لقضاء فترة التسوؽ

  تشجيع أصحاب السيارات التي تقؼ طواؿ اليـو في المناطؽ التجارية عمى استخداـ وسائط النقؿ
 .زدحامات المرورية في ىذه المناطؽالعاـ, والتي بدورىا تخفؼ مف اإل

 تنشيط الحركة التجارية في المناطؽ التي شمميا المشروع. 

التجارب ضرورة تفعيؿ الرقابة القانونية لنشر ىذه الثقافة وتحقيؽ العدالة  أثبتتالتوعية, فقد  إلى باإلضافةىذا 
الناظمة لمحيمولة دوف الوقوؼ العشوائي  المجتمع بحيث يمتـز الجميع بقوانيف السير أفراداالجتماعية بيف 

 .الممنوعة األماكفوالمزدوج والوقوؼ عمى الرصيؼ وفي 

الحموؿ لمشاكؿ اصطفاؼ السيارات ولحؿ معضمة عدـ توفر المواقؼ لتشمؿ كؿ  إليجادتتعزز ىذه التجربة 
 .المناطؽ التي تعاني مف ىذه القضية وخاصة العاصمة

 لتوفير متطمبات وقوؼ السيارات التي تشكؿ عنصرًا أساسيًا في نظـ النقؿ الحالية, تبرز الحاجة لتنظيـ

 والطمب عمى مواقؼ السيارات, وذلؾ لتقييـ أداء عمؿ المواقؼ المتوفرة, ولوضع ومراقبة مستويات العرض

 .خطط مستقبمية لمواقؼ السيارات, والبحث عف استراتيجيات لتشجيع نظـ نقؿ بديمة عف السيارات الخاصة

 ت,سيتناوؿ ىذا الفصؿ لمحة نظرية عف أنواع مواقؼ السيارات, أىـ المبادئ التصميمية لمواقؼ السيارا

 طرؽ تقييـ ىذه المواقؼ وتقدير مستويات العرض والطمب عمى مواقؼ السيارات

 



 

 -:( Automated parking system) المواقف الزكية لمسيارات 1.1

 نظاـ مواقؼ السيارات األوتوماتيكي أو نظاـ المواقؼ المؤتمت 

 السيارات,ىو نظاـ ميكانيكي مصمـ لمتقميؿ مف المساحة أو الحجـ المطموبيف لوقوؼ 

 وخاصة في األماكف المكتظة بالسكاف ذات المساحات القميمة, وىو مثؿ موقؼ السيارات متعددة الطوابؽ

 يزود السيارات بخدمة اإلصطفاؼ عمى مستويات متعددة مكدسة عموديا لزيادة عدد أماكف اإلصطفاؼ

 مفو أماكف الوقوؼ بداًل مف السائؽ, يستغؿ ىذا النوع مف المواقؼ نظامًا ميكانيكيًا لنقؿ السيارات مف والي 

 أجؿ القضاء عمى المساحة الميدرة قدر اإلمكاف. وىو صديؽ لمبيئة, يقمؿ مف اإلنبعاثات الضارة أثناء عممية

 , كما إنو نظاـ محوسب مبرمج مسبقًا دوف تدخؿ بشري, حيث يأخذ النظاـ تمقائيًا أبعاد السيارةاالصطفاؼ

 لمركبة.وىذا يؤثر عمى إختيار مكاف ا

  -النشأة التاريخية لممواقف الذكية: 1.1.1

 كانت الفكرة مف إنشاء نظاـ وقوؼ السيارات اآللي تاريخيًا ناتجة عف عامميف:

 السيارات.الحاجة ألماكف لوقوؼ  -1 

 وندرة األراضي المتاحة. -2

  "Garage Rue de Ponthieu". 1905عاـ  نظاـ في باريس, فرنسا في موكاف اإلستخداـ األوؿ ل  

تألؼ النظاـ وقتيا مف ىيكؿ خرساني متعدد الطوابؽ مع مصعد داخمي لنقؿ السيارات إلى مستويات عميا, 
 ( a.1.2) . الشكؿجد أشخاص يقوموف باصطفاؼ السيارةحيث كاف يو 



 

 (a.1.2)الشكؿ 

مع حموؿ العشرينات مف القرف العشريف, ظير دوالب ىواء شبيو بنظاـ وقوؼ السيارات اآللي )لمسيارات بدؿ  
 مف األشخاص(ُ                                    

  سمي  Paternoster " مانية سيارات ولبساطتو شائع االستعماؿ لقدرتو عمي اصطفاؼ ث أصبحوالذي 

 (b.1.2), الشكؿ  بما في ذلؾ داخؿ المباني األماكففي كثير مف ميكانيكيا في استخدامو 

 

(Chicago, 1937)- (1.2.b) الشكؿ 



 قامت شركة Kent Automatic Garages مع سعة تتجاوز  اآلليواقؼ نظاـ موقؼ السيارات مبتركيب 

شيد نظاـ وقوؼ السيارات اآللي طفرة كبيرة مف االىتماـ داخؿ الواليات المتحدة في أواخر  سيارة. ألؼ
 وخمسينيات القرف العشريف . أربعينيات
 ال تزاؿ تعمؿ . األنظمة ىذهجديدة مف ىذا النوع ,حيث اف بعض مف  أنظمةتـ تركيب  1957وفي عاـ 

 مشاكؿ ميكانيكية متكررة وفترات يات المتحدة بسبب االىتماـ بيذا النظاـ في الوال ومع ذلؾ فقد تضاءؿ
النظاـ داخؿ الواليات المتحدة في يذا وقد تجدد االىتماـ ب لألشخاص السترداد سياراتيـ ,االنتظار الطويمة 

مصؼ لوقوؼ  60000مشروعًا حاليا ) تمثؿ ما يقارب مف  25ىنالؾ  أفث يتسعينيات القرف العشريف ,  بح
يشار بالذكر إلى أنو بينما الفائدة مف ىذا النظاـ في الواليات المتحدة قد قمت  ـ2012ـ السيارات ( في عا

حتى تسعينيات القرف العشريف, فإف دوؿ أوروبا وآسيا وأمريكا الوسطى قد قامت باستخدامو ولكف بشكؿ أكثر 
صؼ م 400000ف  تقدمًا مف الناحية التقنية منذ سبعينيات القرف العشريف, حيث تـ إنشاء ما يقرب م

مميوف مصؼ في 1.6لوقوؼ السيارات في الياباف في أوائؿ التسعينيات فقط. أما حاليًا, فيقدر عددىا بنحو  
 ـ 2012  عاـ

  



 أهداف البحث:

األفضؿ منيا مف حيث سيولة التصميـ والتركيب والصيانة   واختياردراسة جميع المواقؼ الذكية لمسيارات  -أ
مكانية استخداميا في أماكف مختمفة .  والسالمة وقمة التكمفة وا 

 المساىمة في إيجاد حموؿ عممية لمشكمة قمة أعداد مواقؼ السيارات وتوفيرىا بحيث تتناسب مع  -ب

 المناطؽ المزدحمة.الكثافة في كؿ منطقة لما يترتب عمييا مف مشكالت في 

 محاولة إيجاد الحموؿ لعكس صورة حضارية لممدينة وتحسيف األداء المروري مف خالؿ تخطيط -ج

 وتصميـ فضاءات مواقؼ السيارات الذكية, واستخداميا بصورة صحيحة.

 لمواقؼ االستيعابيةاألمثؿ لممساحات المخصصة وزيادة القدرة  االستغالؿالمساىمة في تحقيؽ  -د

 رات خاصة في المناطؽ التي يرتفع فييا سعر األرض.السيا

 األجر إلنشاء مواقؼ أخرى, وفي أعماؿإمكانية االستفادة مف العائد المادي لممواقؼ مدفوعة  اقتراح -ىػ 
 التشغيؿ والصيانة وغيره.

 أسباب اختيار البحث

 أ ػػػػػػ قمة ىذا النوع مف الدراسات وندرتيا عمى المستوى المحمي.
 ػػػػػ الزيادة المطردة لحجـ وعدد السيارات مقارنة بتوفر المواقؼ ونمط استخدامات األراضي وعدـ التوازفب 

 في توزيع األنشطة المختمفة يفاقـ حجـ المشكمة.
 ج ػػػػػػ تشجيع تقديـ مشاريع لتنظيـ مواقؼ السيارات وفؽ معايير مناسبة إلستخدامات األراضي.

 

 

 

 



 الفصل الثاني

 مواقف السياراتانواع 

 -مقدمة : 1.1

 مواقؼ السيارات الكالسيكية ) التقميدية( 

             :مواقف بجوار الرصف 1.1.1
متوازية وىي التي تقؼ السيارة بيا موازية لمرصيؼ, مواقؼ مائمة وىي التي تقؼ السيارة بيا مائمة عمى 

 ( .1-2الرصيؼ بزاوية ما  كما موضح بالشكؿ )

 

 

  

 

 

 

 (1.1)الشكل 

 المواقف السطحية )ساحات انتظار(: 1.1.1

, وتنشأ عمى مستوى سطح األرض وغالبًا ما ترتبط لمسياراتىي ساحات معدة خصيصًا كمواقؼ انتظار 
بالمناطؽ ذات الكثافة العالية, كمواقؼ األسواؽ والمراكز التجارية والمستشفيات والمطارات ومحطات القطارات 

 وتتطمب مساحات كبيرة, وتشمؿ المواقؼ التي تنشأ بالدور األرضي في بعض العمائر كذلؾوالمباني العامة, 
 ( .2-2كما موضح بالشكؿ )



 

 

 

 (2.2الشكؿ )

 مواقف أسفل المباني )مواقف بالقبو(: 1.1.2

 تنشأ تحت مستوى الدور األرضي لممبنى, وتتصؿ بسطح األرض عف طريؽ منحدرات مناسبة لمدخوؿ أو

كما موضح بالشكؿ  منيا, ويمكف استخداميا في المباني السكنية والمراكز التجارية ومباني الخدماتالخروج 

(2.3). 

 

 

 

 (2.3الشكؿ )

 مواقف متعددة الدوار 1.1.3

وىي التي تنشأ مف عدة طوابؽ وتستخدـ عادة في األماكف العامة التي ال تتوفر فييا مساحات كافية, ويرتادىا 
 تتطمب أعداد كبيرة  مراكز المدف والمناطؽ التجارية, وغيرىا مف اإلستعماالت التيالناس بكثرة مثؿ 

 ( .2.4مف مواقؼ السيارات كما موضح بالشكؿ )



 

 

 

 

 

 

 

 (2.4)الشكؿ 

 مواقف المعوقين: 1.1.4

المواقؼ المذكورة  وىي تمؾ المواقؼ المخصصة لذوي اإلحتياجات الخاصة, ويمكف أف يخصص جزءًا مف
 (2.5كما موضح بالشكؿ ) سابقًا ليـ ولكنيا تتطمب اشتراطات خاصة بيا داخؿ تمؾ المواقؼ

 

 

 

 

 (2.5)الشكؿ

 

 

 



 Smart Parkingموقف السيارات الذكية : 1.1.5

 أنيا, ويمكف تعريفيا  Intelligent Transportation Systems( ITSىي جزء مف نظاـ النقؿ الذكي )
نظاـ يقوـ عمى استخداـ تقنيات متطورة مختمفة لتوفير السيارات ولتحقيؽ الكفاءة في إدارتيا , وىذا النظاـ ال 

لمعمؿ مع مختمؼ الجوانب المتعمقة بمرفؽ  أيضايدير العمميات الداخمية فقط لمرفؽ السيارات , لكنو مصمـ 
 السيارات .

تـ مناقشة كؿ نظاـ مف حيث المفيوـ والمالمح والمزايا , أنظمة , وي 5 إلىوتصنؼ أنظمة السيارات الذكية 
 وىذه األنظمة ىي :

 نظام التوجيه واإلعالم عن مواقف السيارات  1.1.5.1 

Parking guidance and information system (PGIS) 

 :المفهوم العام 

معمومات محدثة لقائدي السيارات ىو تقنية إلدارة مواقؼ السيارات , عبارة عف نظاـ الكتروني اتوماتيكي يقدـ 
 , تساعد عمى توجيييـ الى األماكف والوحدات الخالية بمواقؼ انتظار السيارات .

 : مالمح النظام

 يطبؽ ىذا النظاـ عمى نطاؽ منطقة بأكمميا وايضًا داخؿ مواقؼ انتظار السيارات:

 ػنظاـ الPGIS  عمى نطاؽ المنطقة , يساعد قائدي السيارات القريبيف مف منطقة بيا عدة مواقؼ
لمسيارات , في اتخاذ قرار واع بشأف اختيار الموقؼ المتاح بو أماكف لموقوؼ , والمناسب لكؿ منيـ , 
وذلؾ بأقؿ جيد وأقصر وقت وقبؿ الوصوؿ بفترة طويمة , عف طريؽ منحيـ معمومات محدثة بشكؿ 

 حالة إشغاؿ مختمؼ مواقؼ االنتظار في جميع انحاء المنطقة . لحظي عف
  نظاـ اؿPGIS  داخؿ الموقؼ : يوفر معمومات تساعد قائدي السيارات في اتخاذ القرار وتحديد

 األماكف الخالية لالنتظار داخؿ ساحة أو مبنى االنتظار .



 

 

 عناصر أساسية وىي : 4مف  PGISيتكوف نظاـ اؿ 

 تقوـ بجمع البيانات عف طريؽ شبكة اؿ Information gathering mechanismتقنية المعمومات : 
Wireless sensor networks استشعار , وتحتوي عمى ثالثة أنواع نقاط االستشعار وىي نقاط الرصد 

Monitoring nodes  اإلرساؿ , نقاطRouting nodes ونقطة التجمع Sink node  لجمع , تتعاوف معًا
رسالياالمعمومات الخاصة بالتعرؼ عمى األماكف المشغولة والخالية بالموقؼ   لمركز التحكـ. وا 

والمراقبة : يتـ تثبيتيا عف بوابات الدخوؿ والخروج لمموقؼ وعند كؿ مكاف مخصص لالنتظار د نقاط الرص
, كما تستقبؿ األوامر مف  اإلرساؿالمعمومات لنقاط  بإرساؿ, ثـ تقوـ كافة النقاط  إشغالولمكشؼ عف حالة 

 مراكز التحكـ لتنفيذ بعض اإلجراءات .

في منطقة االنتظار , وتستقبؿ البيانات مف نقاط المراقبة وتنقميا لنقطة  أيضا: يتـ تثبيتيا  اإلرساؿنقاط 
 التجمع . كما تنقؿ األوامر مف مركز المعمومات لكافة نقاط الرصد .

بمناطؽ االنتظار  اإلرساؿفي غرفة المراقبة . وىي تجمع المعمومات مف نقاط  نقطة التجمع : يتـ تثبيتيا
 مركز المعمومات واإلدارة , فيي بوابة مركز التحكـ. إلىالمختمطة وتوصيميا 

 Information and management center (Controlمركز التحكـ أو مركز المعمومات واإلدارة :

Centre) ػ ـ اؿ: ىو الجزء الرئيسي لنظاPGIS والمسئوؿ عف إدارة وصيانة النظاـ , يتـ تثبيتو في غرفة ,
المراقبة . يقـو المركز باستقباؿ المعمومات مف شبكة االستشعار , بحساب عدد األماكف المشغولة / الخالية 
الالزمة النتظار السيارات , الى جانب انو يتحكـ في بث وعرض المعمومات عمى شاشات العرض . ويقوـ 

 تكرار العممية كما تـ وقوؼ او مغادرة سيارة ألحد األماكف .ب



 

 

: تقـو بعرض كافة المعمومات  Information disseminating mechanism ماتو تقنيات نشر المعم
المختمفة بالموقؼ , لمساعدتيـ في  باألدوارإلخبار قائدي السيارات عف عدد األماكف المتاحة بالموقؼ او 

 تقنيات عرض المعمومات . أىـاتخاذ القرار وتحديد وجيتيـ في اقؿ وقت , ومف 

, ويتـ وضعيا في مواقع مختمفة , عمى Variable Message Signs (VMS)الفتات الرسائؿ المتغيرة
 الجانبية وعند مدخؿ موقؼ االنتظار . أوالطرؽ 

, توضع داخؿ الموقؼ في مناطؽ االنتظار , بكؿ  Numeric Display Boardsشاشات العرض الرقمية
 دور مف ادوار الموقؼ في الحفاظ عمى حركة المرور داخؿ الموقؼ .

 

 

 GPSػاليواتؼ المحمولة : يتـ استخداميا ايضًا في التعرؼ عمى حالة مواقؼ السيارات , وتعتمد استخداـ ال
 بعد تحديد الموقع الحالي لمسيارات عف طريؽ اؿ  PGISػ يقوـ نظاـ اؿ)نظاـ تحديد الموقع عالميًا( حيث 

GPS المعمومات الخاصة بحالة موقؼ السيارات المجاورة لسيارة عمى االنترنت واليواتؼ المحمولة أو  بإرساؿ
 .PDAالمساعد الرقمي الشخصي 



تحديد عدد األماكف المتاحة بالموقؼ  أووالمعمومات التي يعرضيا النظاـ تتراوح مف مرفؽ سيارات "ممتمئ" 
 األماكف المخصصة النتظار السيارة . إلىإلرشاد قائدي السيارات لممرفؽ السميـ والطابؽ السميـ واخيرًا 

شبكة االتصاؿ تمعب دورًا ىامًا في نظاـ  Telecommunication networksشبكات االتصاؿ عف بعد :
, تعتمد تمؾ الشبكة عمى استخداـ  األخرىلوحدات الثالثة حيث تسيؿ نقؿ المعمومات بيف ا PGISػ اؿ

 التكنولوجيات الالسمكية في نقؿ البيانات .

 
يمكف استخداـ نظاـ التوجيو واإلعالـ في موقؼ السيارات المختمفة , كالمواقؼ التقميدية او المواقؼ عمى 

 جانبي الطريؽ .

 
 

 

 



 وما يترتب عمييا مف اثار ايجابية : PGISػجدوؿ يوضح النتائج المباشرة لنظاـ ال

 PGISنظام التوجيه واإلعالم عن مواقف السيارات 

 تقديم وعرض معلومات دقيقة ومحدثة بشكل لحظي الوصف

ما 
ٌحققه 
النظام 
من 

 ممٌزات

النتائج 
 المباشرة

تحسٌن إدارة المواقف 
 وجودة خدمة العمالء 

بتسهٌل الحصول على مكان خالً النتظار  -
 السٌارات.

باالستفادة القصوى وزٌادة الكفاءة التشغٌلٌة ألماكن  -
 ومرافق انتظار السٌارات. 

اآلثار 
االٌجابٌة 

الناجمة عن 
النتائج 

المباشرة 
)النتائج 

الغٌر 
 مباشرة(

بتجنب المواقف واألماكن بالكامل ، وتحدٌد الموقف  - توفٌر الوقت والجهد
 والمكان الخالً بسهولة.

تدفق حركة  تحسٌن
 المرور

بتقلٌل عدد المركبات الواقفة بشكل غٌر قانونً على  -
 جانب الطرٌق باستٌعابها داخل المواقف .

بتقلٌل حركة المرور المرتبطة بعملٌة البحث خارج  -
 وداخل المواقف .

 زٌادة األرباح االقتصادٌة 
 

بزٌادة الكفاءة اإلنتاجٌة لألفراد بسبب الحد من  -
عن العمل بالحد من استنفاذ فً عملٌة البحث تأخرهم 

 ، مما ٌؤثر على تحسٌن االقتصاد.
 بخفض الفاقد من استهالك الوقود. -
بزٌادة إٌرادات مواقف السٌارات نتٌجة االستغالل  -

 األمثل ألماكن انتظار السٌارات.

الحد من األضرار البٌئٌة   
 والصحٌة

ً الهواء ، بخفض االنبعاثات الناتجة من السٌارات ف
وٌترتب علٌها خفض معدالت التلوث ، والحد من 
المخاطر البٌئٌة على المستوى الكونً وعلى صحة 

 اإلنسان.

 

 :مزايا النظام 

, لوحظ انو يحقؽ العديد مف المميزات  PGISوفقًا لما تـ توضيحو عف مفيوـ ومالمح نظاـ اؿ 
 التي يمكف تقسيميا الى :

 موقف السيارات القائم عمى النقل :نظام اإلعالم عن  1.1.5.1

Transit-based information system 

 



 المفهوم العام :

ىو تقنية إلدارة مواقؼ السيارات , عبارة عف نظاـ أدائو الوظيفي مشابو لنظاـ التوجيو واإلعالـ 
 Park and, ولكنو يوجو قائدي السيارات الى مرافؽ والركوب PGISعف مواقؼ السيارات 

Ride lots . 

 :مالمح النظام 

ىي مواقؼ لمسيارات بيا وسائؿ نقؿ عامة تقع في او بالقرب مف  Park and Rideمرافؽ  -أ
المدينة تشجع قائدي السيارات عمى ترؾ سياراتيـ خارج المدينة او بعيدًا عف مركز المدينة مقابؿ 

مف وسائؿ النقؿ العاـ  تكاليؼ زىيدة او بدوف تكاليؼ , واستكماؿ رحالتيـ والتحرؾ باي وسيمة
 ...( الى مراكز المدف . -المترو  –خطوط السكؾ الحديدية  –)االتوبيس 

بشكؿ  PGISتطبيؽ نظاـ إدارة المواقؼ الذكية القائـ عمى النقؿ , يعتمد عمى النظاـ اؿ  -ب
رئيسي , ولكنو يوؼ معمومات دقيقة لحظية لقائدي السيارات المسافريف يوميًا , عف عدد 

اتوبيسات ...( ,  –في محطات النقؿ )سكؾ حديدية park and rideاكف الخالية بمرافؽ األم
وعف موعد رحيؿ كؿ وسيمة نقؿ او يقدـ بدائؿ بناء عمى حجـ الموقؼ في كؿ محطة . ويتـ 
عرض تمؾ المعمومات عمى الالفتات عمى طوؿ الطرؽ الشريانية المؤدية الى تمؾ المرافؽ , 

أي في تخطيط كيفية التنقؿ قبؿ الخوضت مف اتخاذ القرار المناسب و لتمكف قائدي السيارا
ارتباكات . وفي حالة مف يقرروا قيادة السيارات لمركز المدينة يتـ توجيييـ لمواقؼ السيارات 

 .PGISبواسطة المدينة بمساعدة الفتات نظاـ 

مدينة , وتيدؼ ىي امتداد لمواقؼ سيارات المنطقة المركزية بال Park and Rideمرافؽ  -ج
الى تحويؿ الطمب عمى مواقؼ السيارات , مف المنطقة المركزية لموقع بعيد , والى معالجة سوء 
استخداـ مساحات األراضي ذات القيمة العالية في تمؾ المناطؽ والتي تتخذ كمواقؼ لمسيارات 



تصؼ  Park and Rideوتقمؿ مف كثافة االنشطة بيا . المواقع البعيدة التي تقاـ فييا مواقؼ 
 طبقًا لقربيا مف المنطقة المركزية لممدينة او الجية المقصودة الى ثالثة مواقع :

 Centralتقع عمى حافة منطقة وسط المدينة ) Peripheral Lotsالمرافؽ المحيطية 

Business CBD )District  أو مركز األنشطة الرئيسية , إلبقاء المركبات الشخصية بعيدًا
المنطقة المركزية بواسطة وسائؿ النقؿ  إلىعف االزدحاـ بقمب المدينة , وتوفر سيولة الوصوؿ 

 . كاألتوبيساتالمحمية العامة 

 Suburban Lost, او مرفؽ الضواحي  Urban Fringe Lostالمرافؽ الحضرية اليامشية 
في  أوج منطقة األعماؿ المركزية وغالبًا تقع في األطراؼ الخارجية لممناطؽ الحضرية تقع خار 

مف اؿ  أكثر أوميؿ  20-15المناطؽ الريفية خارج النطاؽ العمراني , بشكؿ عاـ عمى بعد 
CBD أىـ. تستخدـ مف قبؿ سكاف الضواحي لمتسويؽ او لمعمؿ في وسط المدينة , ومف 

الطرؽ الرئيسية التي  أومناطؽ العمؿ عمى طوؿ خطوط النقؿ عوامؿ استخداميا تستخدـ 
 يخدميا المرفؽ .

خصائصيا مماثمة لممرافؽ الحضرية اليامشية , ولكنيا  Remote Lotsالمرافؽ البعيدة النائية 
 أنشئتالمناطؽ الحضرية الثانوية التي  أوالبمداف الريفية او الصغيرة ,  إطارتقع غالبًا في 
تكاليؼ المعيشة في المناطؽ الحضرية المركزية , وغالبًا ما تقع بشكؿ عاـ عمى نتيجة الرتفاع 

 مف المنطقة المركزية لممدينة او الجية المقصودة . أكثر أوميؿ  80-40بعد 

انتقاؿ . ولضماف  أقصىولتحقيؽ النجاح في تنفيذ النظاـ يجب اختيار الموقع الذي يحقؽ 
قدر مف األداء الوظيفي في كؿ موقع يجب تحقيؽ التصميـ المناسب الذي يتوفر فيو  أقصى

سيولة الوصوؿ واألماف وتوافر خدمة النقؿ بشكؿ متكرر , باإلضافة لتوفر العديد مف وسائؿ 
 الراحة لخدمة احتياجات مستخدمي المرفؽ والتي يتـ تحديدىا وفقًا لحجـ ووظيفة المرفؽ .



 مزايا النظام :

فقًا لما تـ توضيحو عف نظاـ اإلعالـ عف الموقؼ القائـ عمى النقؿ , لوحظ انو يحقؽ العديد و 
 مف المميزات التي تقسـ الى :

 Smart Payment Systemsنظم سداد الرسوم الذكية بمواقف السيارات   1.1.5.2

 المفهوم العام :

أنظمة تعتمد عمى استخداـ  ىي تقنية إلدارة عممية سداد رسـو مواقؼ السيارات , عبارة عف
لسداد رسـو المواقؼ , Electronic Payment Systems( EPSsتقنيات السداد اإللكترونية )

 لمتغمب عمى القصور في وسائؿ السداد التقنية .

 مالمح النظام :

لجمع ايرادات EPSsفي عصر التقنيات الرقمية والالسمكية , تعتمد تقنيات السداد االلكترونية 
وتشمؿ تقنيات السداد Remote Paymentsمواقؼ السيارات عمى عممية الدفع عف بعد 

, والتي يحمميا  transpondersاو شرائح استقباؿ الترددات الالسمكية  cardاستخداـ البطاقات 
 المستخدـ وتتواصؿ مع أجيزة خاصة بالمواقؼ إلجراء عممية الدفع بشكؿ تمقائي , سواء بعد كؿ
استخداـ لمموقؼ او حتى مرة واحدة في الشير وتطبؽ تقنيات السداد االلكترونية بمواقؼ 

 السيارات في العديد مف دوؿ العالـ , واكثرىا شيوعًا :

: ىي بطاقات بالستيكية تسمح بحمؿ الماؿ بشكؿ  PaymentCardsبطاقات الدفع  -أ
اجز الدخوؿ والخروج بالموقؼ , وىي الكتروني , يقـو قائد السيارة باستخداميا عف كال مف ح

 تقنية آمنو لمغاية وغير مكمفة وتصنؼ بطاقات الدفع الى فئتيف :

 Cardالبطاقات: البطاقات التي يتـ تالمسيا مع قارئ  Contact Cardsبطاقات التالمس 

Reader  فيقوـ بقراءتيا عف طريؽ تالمس المعالج المدمجة بالبطاقة والتي تحتوي عمى



ت االلكترونية مع جزء خاص بالقارئ , لنقؿ البيانات الخاصة بحساب العميؿ لنظاـ المعموما
جراء عمميات تسديد الرسـو .  اإلدارة المركزية و/أو احتساب الرسـو وا 

: البطاقات التي تجري عمميات تسديد الرسـو  Contactless Cardsبطاقات عدـ التالمس 
اد الرسـو وقارئ البطاقات , حيث يقوـ العميؿ بدوف الحاجة الحتكاؾ مادي بيف بطاقات سد

( لنقؿ 4:  2ؿ مف قارئ البطاقات بالموقؼ )عمى بعد اق أماـالتمويج بيا  بتقريب البطاقة و
جراءاحتساب الرسـو  بيانات العمؿ أو  عممية سداد الرسـو باإلشارات الالسمكية . وا 

  كاًل مف تقنية التالمس وعدـ التالمس تقبؿ استخداـ األنواع المختمفة لمبطاقات كبطاقة االئتماف 
Credit Cards  وبطاقات السحب اآلليDebit Cards  والبطاقات الذكية ,Smartcards 

)ىي بطاقة بحجـ بطاقة االئتماف , بيا شريحة المعالجة التي تحمؿ المعمومات الشخصية 
تخزيف النقدية عمى الشريحة في صورة مشفرة ومحمية بكممة مرور لضماف األمف باإلضافة ل

 ويتـ إعادة شحنيا(

 

 

 

 

 

 

 



( يوضح النتائج المباشرة لنظاـ اإلعالـ عف مواقؼ السيارات القائـ عمى النقؿ وما 2جدوؿ )
 ايجابية : أثاريترتب عمييا مف 

 اإلعالم عم موقف السيارات القائم على النقلنظام 

 Park، ولكنه ٌوفر معلومات دقٌقة ومحدثة بشكل لحظً عن مواقف  PIGISمشابه لنظام  الوصف

and Ride  والتً تحتوي على وسائل نقل عامة . للحد من معدل استخدام السٌارة وزٌادة ،

 معدل استخدام وسائل النقل العام وبالتالً الحد من عملٌة البحث .

ما ٌحققه 

النظام 

من 

 ممٌزات

النتائج 

 المباشرة

الحد من معدل 

 استخدام السٌارة

توفٌر مواقف للسٌارات فً محطات النقل ، سواء  -

المرافق المحطٌة أو الحضرٌة الهامشٌة أو البعٌدة النائٌة 

. 

بتحسٌن مستوى خدمة وسائل النقل العام ، وزٌادة معدل  -

 استخدامها ، بالمعلومات المقدمة على الطرق

اآلثار 

بٌة االٌجا

الناجمة عن 

النتائج 

المباشرة 

)النتائج 

الغٌر 

 مباشرة(

تحسٌن إدارة 

المواقف وجودة 

 خدمة العمالء 

 بتسهٌل الحصول على مكان خالً النتظار السٌارات. -

باالستفادة القصوى وزٌادة الكفاءة التشغٌلٌة لمرافق  -

 وأماكن انتظار السٌارات .

توفٌر الوقت 

 والجهد

عملٌة البحث عن المواقف وأماكن االنتظار بالحد من  -

 بالمنطقة المركزٌة .

تحسٌن تدفق 

 حركة المرور

بتقلٌل عدد المركبات الواقف بشكل غٌر قانونً على  -

 جانبً الطرٌق بتركها فً مواقف محطات النقل .

بتقلٌل حركة المرور المرتبطة بالتنقل بالسٌارة وبعملٌة  -

 .البحث خارج وداخل الموقف 

زٌادة األرباح   

 االقتصادٌة 

 

بزٌادة الكفاءة اإلنتاجٌة لألفراد بسبب الحد من تأخرهم  -

عن العمل بالحد من استنفاذ طاقته فً عملٌة التنقل 

 بالسٌارة وعملٌة البحث ، مما ٌؤثر على تحسٌن االقتصاد 

بخفض استهالك الوقود سواء فً التنقل بالسٌارة أو  -

 عملٌة البحث .

ادة إٌرادات عائدات النقل ، ومواقف السٌارات بزٌ -

 بمحطات النقل .

الحد من   

األضرار البٌئٌة 

 والصحٌة

بخفض االنبعاثات الناتجة من السٌارات فً الهواء ، 

وٌترتب علٌها خفض معدالت التلوث ، والحد من 

المخاطر البٌئٌة على المستوى الكونً وعلى صحة 

 اإلنسان.

 



 : RFIDRFIDTagsبطاقات اؿ  -ب

 Automated في مواقؼ السيارات , لتحديد ىوية السيارات بشكؿ تمقائي  RFIDتطبؽ تكنولوجيا اؿ 

Vehicle Identification  السيارات ودفع مبالغ نقدية  إيقاؼوجمع رسوـ وقوؼ السيارات بدوف الحاجة الى
 RFID TRID / RFID Labels مف البطاقات الذكية  RFIDفي كؿ مرة . ويتكوف نظاـ اؿ 

, وال تحمؿ أي بيانات شخصية بؿ يشفر  األماميسـ( التي تمصؽ داخؿ السيارة عمى الزجاج 10*1.5)
عمييا كود خاص بالسيارة لتحديد ىويتيا وتتبع دخوليا ومغادرتيا لمموقؼ )عند شراء البطاقات يتـ تسجيؿ 

( األجيزة (RFIDDATAاعدة بيانات المعمومات الخاصة بكؿ سيارة عمى جدوؿ معمومات السيارات بق
مداخؿ ومخارج مواقؼ السيارات التي ينبعث منيا الترددات الالسمكية لقراءة  أعمى RFID Readersالقارئة 

ـ , وتمؾ األجيزة تتحكـ في الحواجز عند 8مف  أكثرالبطاقات , والمسافة بيف األجيزة والبطاقات تكوف 
تسمح لقائدي السيارات باالنطالؽ  RFIDتي قامت بتطوير نظاـ اؿ لمواقؼ البوابات الدخوؿ والخروج مف ا

والدفع في نياية كؿ  RFID Tagsعند الدخوؿ والخروج مف مواقؼ السيارات دوف عوائؽ . ويتـ سداد رسوـ 
لكؿ فرد يقوـ باستخداـ الموقؼ , وبعد ذلؾ يتـ سحب المبمغ   اإلجماليةشير حيث يتـ احتساب الرسوـ 

مف حساب عمى االنترنت وتحويميا الى حسابات مرافؽ انتظار  أوالمستحؽ مف حساباتيـ البنكية  اإلجمالي
يمكف السيارات التسجيؿ والدخوؿ  RFIDالسيارات بشكؿ تمقائي واصدار فاتورة لكؿ عممية . فنظاـ اؿ 

 والمغادرة بشكؿ سريع وآمف ومريح .

 Mobile Devicesاألجيزة المحمولة :  -ج

عممية الدفع باستخداـ األجيزة المحمولة  إجراءلدفع رسوـ مواقؼ السيارات , وفييا يتـ  أخرىىي وسيمة 
 m)Mobile Payment( وتسمى تمؾ العممية بػ Tabletsالموحية المحمولة  األجيزة أو)اليواتؼ الذكية 

Payments  الدفع عف بعد :  رئيسيتيف: الدفع عف بعد  رئيسيتيفالمحمولة بطريقتيف  األجيزةوتتـ عبر
Remote Payments الدفع عف قرب  أوProximity Payments . 

أو تطبيقات الياتؼ  WAP browser WAPعممية الدفع عف بعد : تتـ عبر االتصاؿ باإلنترنت ومتصفح 
, وىي نفس الوسائؿ المستخدمة لحجز مكاف بالموقؼ )يتـ  SMSالمحموؿ أو خدمة الرسائؿ القصيرة 

رسالياالفاتورة  إعداددراستيا في نظاـ المواقؼ االلكترونية الالحؽ( حيث يتـ  لمستخدـ الموقؼ , الذي  وا 



تأكيدىا عبر األجيزة المحمولة , وذلؾ  أوداد الرسوـ بإدخاؿ بيانات الدفع وتحويؿ الرسوـ سيجري عممية 
 الخصـ المباشر مف الخدمات المصرفية عمى االنترنت . أوتحويؿ االئتماف  أوبطاقات الدفع  نظمةأباستخداـ 

الدفع عف قرب : فيتـ عند حاجز الخروج بالموقؼ , وتعتمد عممية الدفع عمى استخداـ تكنولوجيًا  إجراء أما
 NFCمولة برقائؽ , وفييا تزود األجيزة المحNear Field Communication (NFC)االتصاؿ عف قرب 

chips  تمكف استخداـ الياتؼ كمحفظة الكترونية , والتي يتـ التعرؼ عمييا مف خالؿ قارئNFC 
Reader سـ(. 10يعمؿ بنظاـ االتصاؿ الالسمكي قصير المدى )يصؿ الى 

 

المحمولة عف قرب ,  األجيزة أو RFID Tags أووجميع أنظمة سداد الرسوـ السابقة سواء بطاقات الدفع 
تتطمب وجود حواجز عند بوابات الدخوؿ والخروج يتحكـ في فتحيا األجيزة القارئة لمنظاـ , ومركز لمبيانات 
عف بعد قاعدة لمبيات المركزية المتعمقة بوقوؼ السيارات لتسجيؿ البيانات وتاريخ وزمف الدخوؿ والخروج 

 الرسـو . إجماليوحساب الزمف المنقضي بالمرفؽ ثـ حساب 

 أو, بقراءة البطاقات  األنظمةمف  بأيالخاص  Readerعند وصوؿ السيارة عند حاجز الدخوؿ يقوـ اؿ 
سجؿ في قاعدة البيانات عف بعد  إنشاءىوية السيارة , ثـ  أواألجيزة التي يحمميا المستخدـ لتحديد ىويتو 

مة توضح وجود السيارة داخؿ المرفؽ , لنقؿ وتخزيف بيانات السيارة وتسجيؿ توقيت الدخوؿ بيا ووضع عال
ىوية المستخدـ  أوحاجز الخروج يتـ تحديد ىويتيا  إلىويفتح حاجز الدخوؿ لمسيارة . وعند وصوؿ السيارة 

الحاجز بنفس طريقة تحديدىا عند الدخوؿ ويبدأ البحث داخؿ قاعدة  أعمى أومف خالؿ القارئ عند  أخرىمرة 
جماليسيارة واحتساب زمف الوقوؼ البيانات عف السجؿ المرتبط بال الرسوـ بدقة , ثـ يفتح حاجز الخروج  وا 

 أوبعد سحب المبمغ عف بعد مف األنظمة التي تسمح بذلؾ )بطاقات الدفع واألجيزة المحمولة عف قرب( , 
 (.RFIDعدـ سحب الرسـو وتجميعيا في نياية كؿ شير )

 مزايا النظاـ :



وفقًا لما تـ توضيحو عف نظـ سداد الرسـو الذكية بالمواقؼ , لوحظ انيا تحقؽ العديد مف المميزات التي تقسـ 
 (3: جدوؿ ) إلى

( يوضح المميزات والنتائج المباشرة لنظاـ سداد الرسـو الذكية بمواقؼ السيارات وما يترتب عمييا مف 3جدوؿ )
 ايجابية : اثأر

 بموقؼ السيارات سداد الرسـو الذكية نظاـ 

( لتسجيؿ بيانات المستخدـ عند الدخؿ ولسداد EPSsاستخداـ أنظمة وتقنيات السداد اإللكترونية ) الوصؼ
رسوـ مرافؽ انتظار السيارات عند الخروج بسيولة وسرعة . لتقميص زمف الدخوؿ والخروج والحد 

 مف االزدحاـ والطوابير اماـ حواجز الدخوؿ والخروج 

ما يحققو 
لنظاـ مف ا

 مميزات

النتائج 
 المباشرة

تحسيف إدارة المواقؼ 
 وجودة خدمة العمالء

 بتقميص زمف الدخوؿ والخروج بمواقؼ السيارات  -

اآلثار 
االيجابية 

الناجمة عف 
النتائج 
المباشرة 
)النتائج 
الغير 
 مباشرة(

بالحد مف اإلجراءات التقميدية لعممية والسداد ,  - توفير الوقت والجيد
فالمستخدميف يممسوا أو يموحوا ببطاقاتيـ أو يقربوا 

 اجيزتيـ المحمولة أماـ أجيزة الموقؼ
بالحد مف عممية البحث عف األماكف الخالية بالموقؼ  -

, ألف مركز البيانات عف بعد , عند نفاذ أماكف االنتظار 
 ال يسمح بدخوؿ السيارات .

تحسيف تدفؽ حركة 
 المرور

االزدحاـ والطوابير أماـ حواجز الدخوؿ بالحد مف  -
 والخروج لمرافؽ السيارات .

زيادة األرباح 
 االقتصادية

بزيادة الكفاءة اإلنتاجية لألفراد بسبب الحد مف تأخرىـ  -
 عف العمؿ.

بتقميؿ حركة المرور المرتبطة بالتنقؿ بالسيارة وبعممية  -
 البحث خارج وداخؿ الموقؼ . 

 الحد مف األضرار  
 البيئية والصحية

بخفض االنبعاثات الناتجة مف السيارات في اليواء , 
ويترتب عمييا خفض معدالت التموث , والحد مف 
المخاطر البيئية عمى المستوى الكوني وعمى صحة 

 اإلنساف.



 

 E-parking (electronic parking)نظام مواقف السيارات االلكترونية    1.1.5.2

 المفهوم العام :

 Parking Brokerageىو تقنية إلدارة مواقؼ السيارات , تعمؿ باعتبارىا خدمة الوساطة لمواقؼ السيارات 
Service  عممية حجز مكاف النتظار السيارة وسداد  إجراءوىي عبارة عف سوؽ الكتروني تفاعمي , ينتج

 . e-businessالرسوـ باألنظمة الذكية , ألنيا ترتكز عمى تطوير مفيـو التجارة االلكترونية 

 مالمح النظاـ :

يوفر لقائدي السيارات االستفسار عف األماكف المتاحة بالمواقؼ وحجزىا لضماف توفر  E-parkingاؿ  -أ
كافة العمميات عبر وسائؿ  إجراءيتيح سداد الرسـو بنظـ الدفع الذكية , ويتـ مكاف خالي عند الوصوؿ , و 

 : أىميااالتصاؿ االلكتروني المختمفة ومف 

الذي  WAP-Wireless Application Protocolتكنولوجيا  أوشبكة االنترنت : وذلؾ مف خالؿ موقع 
 بإنشاءلمحمولة , حيث يقوـ العميؿ مف خالؿ األجيزة ا أوعف طريؽ أجيزة الحاسب  إليويمكف الوصوؿ 

 حساب خاص وتحديد احتياجاتو بموقؼ السيارات .

يقوـ العميؿ باالتصاؿ بياتؼ خاص بموقؼ السيارات  أف إماالياتؼ المحموؿ : يتـ استخدامو بعدة طرؽ 
 إلجراء الحجز , او عف طريؽ خدمة الرسائؿ القصيرة لتحديد متطمباتو لوقوؼ السيارة .

موقؼ السيارات ويرسؿ طمب الحجز لتحديد  إشغاؿتمؾ الوسائؿ يحصؿ المستخدـ عمى حالة ومف خالؿ 
مكاف لموقوؼ والمدة الزمنية الذي يرغب في وقوفاىا , كما يقوـ بإضافة تفاصيؿ السيارة وتسجيؿ بيانات 

 إلىية تصؿ ىويتو الشخصية ومعمومات الدفع لسداد رسوـ الموقؼ . ويمكف إجراء الحجز مسبقًا بفترة كاف
 . أسبوعيف

فبعد استعراض حالة موقؼ السيارات مف خالؿ  E-parkingمع نظاـ  PGISيمكف دمج نظاـ  -ب
عمى مستوى موقؼ  E-parkingالالفتات عمى الطرؽ تتـ عممية حجز مكاف االنتظار , ويطبؽ نظاـ 

 سيارات واحد يضـ عدة مواقؼ لمسيارات.



 تتضمف : عناصر 3مف E-parking يتكوف نظاـ  -ج

 : قائدي السيارات الذيف يقوموف بإرساؿ طمباتيـ إلجراء عممية الحجز . Usersالعمالء 

يتواصؿ مع العمالء في كافة المراحؿ كالحجز  Parking Systemنظاـ إدارة مواقؼ السيارات الذكية 
طمبات  –االنتظار  أماكف إشغاؿواإللغاء والمحاسبة . يحتوي عمى قاعدة بيانات لكافة المعمومات كحالة 

إلجراء التحميالت الالزمة كما يحدد  األحداثبيانات العمالء و ... غيرىا حيث يقوـ بتسجيؿ كافة  –الحجز 
 أقصىديناميكية لتحقيؽ  األسعارلمعمالء ) إذاعتياالوقوؼ وفقًا لمستوى االزدحاـ والعرض والطمب ثـ  أسعار

 لعمالء وموفري الخدمة(.عائدات لممواقؼ ولتحقيؽ توازف المصالح بيف ا

المسئوؿ عف إدارة أماكف وقوؼ السيارات سواء لموقؼ واحد لعدة  Operatorمشغؿ نظاـ موقؼ السيارات 
 مواقؼ وتخصيصيا لمعمالء , حيث يتواصؿ مع قاعدة بيانات النظاـ .

رساؿلـ توجد اقتراحات متاحة  إذاالعميؿ اما برفض الطمب  requestبالتعامؿ مع اؿ  Operatorيقوـ اؿ   وا 
االنتظار بقاعدة البيانات واختيار  أماكف إشغاؿقبوؿ الطمب , حيث يقوـ بالتعرؼ عمى حالة  أورسالة بذلؾ 

ردًا لمعميؿ يحتوي عمى معمومات الحجز ورقـ مكاف االنتظار وعرض سعر مكاف  إرساؿالمكاف المالئـ ثـ 
تحديد ىوية العميؿ الذي قاـ بالحجز عند وصولو لمموقؼ , يتـ ل E-parkingالوقوؼ . وفي بعض أنظمة 

كود خاص بدخوؿ العميؿ لموقؼ مع المعمومات السابؽ ذكرىا . وعند تمقي العميؿ لمعرض يقيمو  إرساؿ
تأكيد الحجز ويتـ حجز المكاف لمعميؿ  إرساؿويتخذ القرار بشأف قبولو او رفضو , في حالة القبوؿ يتـ 

رساؿاإلشغاؿ طبقًا لمحجز . وفي حالة الرفض , يقـو العميؿ بتكرار الحجز وتحديث معمومات   أخرطمب  وا 
ليحصؿ عمى اقتراح جديد )عندما يضـ النظاـ عدة مواقؼ( , ويتـ التعامؿ مع الطمب بتسمسؿ الخطوات 

 .Automated Negotiationالمذكورة سابقًا وتسمى تمؾ العممية عممية التفاوض اآللي 

مج التقنيات المختمفة في طرؼ الحجز , يتـ ايضًا دمج العديد مف التقنيات لضماف حجز المكاف بجانب د -د
ومنع قائدي السيارات الغير مصرح ليـ , بدخوؿ األماكف التي تـ حجزىا , وتتضمف استخداـ حواجز قابمة 

ا وحدات التحكـ التي استخداـ نظاـ ضوئي , مدمج بكؿ مني أولمطي او قوائـ تبرز مف أسفؿ مكاف االنتظار 
تسمح بوقوؼ السيارة بعد التعرؼ عمى ىويتيا . كما يتـ دمج العديد مف التقنيات مف التقنيات لتحديد سيارات 

 إرسالوالعمالء الذيف قاموا بالحجز عند وصوليـ لمموقؼ . وتتضمف فحص كود تأكيد الوصوؿ الذي تـ 



السمكي التي تتيح لمعميؿ التفاعؿ مع أجيزة الموقؼ فتنقؿ عف طريؽ تقنية البموتوث واالتصاؿ ال أولمعميؿ , 
المعمومات لمنظاـ لتمييز تمؾ السيارات ومف ثـ يصؿ العميؿ لمكاف الوقوؼ المحجوز . وباإلضافة لكافة 

, يتـ ايضًا دمج األنظمة المختمفة لمدفع الذكي كبطاقات الدفع  E-parkingالتقنيات السابقة المختمفة لنظاـ 
الدفع اإللكتروني المذكورة سابقًا والتي توفر اختيارات  أساليبو ... وغيرىا مف  m-paymentة المختمف

 .E-parkingإلجراء الخطوة األخيرة لؿ

 مزايا النظام :

وفقًا لما تـ توضيحو ومالمح نظاـ مواقؼ السيارات اإللكترونية , لوحظ انيا تحقؽ العديد مف المميزات التي 
 (4تقسـ الى : جدوؿ )

 Automated Parking Systemنظام مواقف السيارات اآللية  1.1.5.3

 المفهوم العام :

ىي ىياكؿ لوقوؼ السيارات ذات نظاـ ميكانيكي يستخدـ اآلت وروبوتات يتـ التحكـ فييا عبر أجيزة الحاسب 
وتمؾ اليياكؿ يتـ اآللي إليقاؼ السيارات داخؿ المبنى واستردادىا في أقصر وقت ممكف وبشكؿ آمف ومريح , 
 تصميميا لمحد مف المساحة لوقوؼ السيارات مع ضماف الحد األقصى لعدد أماكف االنتظار .

 مالمح النظاـ :

نظاـ الوحدات وىي المعيار األساسي لمتصميـ , ويتـ  يعتمد موقؼ السيارات اآللي في تصميمو عمى -أ
مستويات متعددة , ويتـ ترتيب تمؾ الوحدات إيقاؼ السيارات في تمؾ الوحدات بطريقة راسية وحدة عمى 

الرأسية وتركيبيـ معًا بعدة طرؽ مرنة ومتنوعة , تؤدي الى التنوع في تصميـ تمؾ اليياكؿ , وفي طريقة 
سطح  أسفؿ أوالدخوؿ والخروج , وفي كيفية تعامميا مع سطح األرض فمنيا ما يبنى أعمى سطح األرض 

 ألماكف االنتظار . األمثؿ األشغاؿاألرض او في ىيكؿ مختمط بينيـ وذلؾ لضماف 

 ( يوضح المميزات والنتائج المباشرة لنظاـ السيارات االلكترونية وما يترتب عمييا مف اثار ايجابية :4جدوؿ )

 



 مواقؼ السيارات اإللكترونية نظاـ 

 e-businessز عمى تطوير مفيـو التجارة اإللكترونية عبارة عف سوؽ الكتروني تفاعمي , يرتك الوصؼ
يتيح إجراء عممية حجز مكاف النتظار السيارة وسداد الرسوـ عبر وسائؿ االتصاؿ االلكتروني . 

لمحد مف عممية البحث ولضماف توفر مكاف لالنتظار عند الوصوؿ , ولتقميص زمف الدخوؿ 
 والخروج .

ما يحققو 
النظاـ 
مف 
 مميزات

النتائج 
 المباشرة

تحسيف إدارة 
المواقؼ وجودة 
خدمة العمالء 

 بيا

 تسييؿ الحصوؿ عمى مكاف خالي لوقوؼ السيارات. -
بتقميص زمف الدخوؿ بتسجيؿ بيانات المستخدـ خالؿ عممية  -

الحجز , وايضًا مف الخروج بالمواقؼ باستخداـ أنظمة السداد 
فتح النافذة ألخذ  اإللكترونية . حيث يسمح لقائد السيارة بعدـ

تذكرة أو اعداد النقدية لدفع الرسوـ , وبالتالي كفاءة عممية 
 الدخوؿ والخروج.

باالستفادة القصوى وزيادة الكفاءة التشغيمية ألماكف ومرافؽ  -
 انتظار السيارات.

اآلثار 
االيجابية 

الناجمة عف 
النتائج 
المباشرة 
)النتائج 
الغير 
 مباشرة(

توفير الوقت 
 والجيد

تجنب مواقؼ السيارات المشغولة بالكامؿ , التي يتـ التعرؼ 
 عمى حالتيا أثناء الحجز.

 بالحد مف عممية البحث عف األماكف الخالية بالموقؼ. -
 بالحد مف اإلجراءات التقميدية لعممية الدخوؿ والسداد. -

تحسيف تدفؽ 
 حركة المرور

عمى جانبي  بتقميؿ عدد المركبات الواقفة بشكؿ غير قانوني -
 الطريؽ باستيعابيا داخؿ المواقؼ .

بتقميؿ حركة المرور المرتبطة بعممية البحث خارج وداخؿ  -
 الموقؼ.

 بالحد مف االزدحاـ أماـ حواجز الدخوؿ والخروج لممرافؽ. -
زيادة األرباح 

 االقتصادية
بزيادة الكفاءة اإلنتاجية لألفراد بسبب الحد مف تأخرىـ عف  -

بالحد مف استنفاذ طاقتو في عممية البحث , مما يؤثر العمؿ 
 عمى تحسيف االقتصاد.

بخفض الفاقد مف استيالؾ الوقود في عممية البحث وفي  -
 الدخوؿ والخروج لمموقؼ.

بزيادة ايرادات المواقؼ الناتجة مف االستغالؿ األمثؿ لممواقؼ  -



, التحكـ في سعر مكاف الموقؼ , وسداد الرسوـ بشكؿ آمف 
 وسريع.

الحد مف   
األضرار البيئية 

 والصحية 

بخفض االنبعاثات الناتجة مف السيارات في اليواء , ويترتب 
عمييا خفض معدالت التموث , والحد مف المخاطر البيئية عمى 

 المستوى الكوني وعمى صحة اإلنساف.
 

واجيت مواقؼ السيارات اآللية خالؿ تطورىا , ظيور العديد مف تقنيات نقؿ السيارات , ومنيا األسطح  -ب
 Lifts, والمصاعد  Platformsالتحميؿ  ألواح   Robotic armالروبوتية األذرع,  Turntableالدوارة 

اآللية وتستخدـ بشكؿ  المواقؼ أنظمةوغيرىا مف التقنيات . لذلؾ تنوعت المصطمحات المستخدمة لوصؼ 
 وليس الحصر . المثاؿمترادؼ معيا , ومنيا عمى سبيؿ 

 Robotic Parking Systemنظاـ الروبوتيؾ  

 Stacker Parking Systemنظاـ التكديس 

 Puzzle Parking Systemنظاـ الوحدات المتحركة 

 

ويتـ التحكـ ومراقبة أي مف تمؾ األنظمة عبر الحساب اآللي لضماف وضع السيارة واستردادىا بشكؿ ناجح 
وآمف وعرض حركة السيارات بشكؿ لحظي لضماف عدـ توقؼ تشغيؿ المرفؽ  , كما يوفر الحاسب نظاـ 

ث في النظاـ ميكانيكية , لمتدخؿ السريع لحؿ أي مشاكؿ تحد أعطاؿلمتشخيص والكشؼ المبكر عف أي 
 لزيادة كفاءتو.



 

واستردادىا تحدث بنفس  إيقافيابغض النظر عف التقنية المستخدمة في نقؿ السيارات , فاف عممية  -ج
الكفاءة . وتبدأ عممية اإليقاؼ بوصوؿ قائدي السيارات لمرفؽ االنتظار اآللي وبعد التعرؼ عمى ىويتو مف 

, ثـ يقوـ العميؿ  Bayمنطقة استقباؿ واسترداد السيارة وتسمى  إلىخالؿ أجيزة الكشؼ , يسمح لو بالدخوؿ 
بإيقاؼ تشغيؿ السيارة , وغمقيا والضغط عمى لوحة التحكـ لبدء إيقافيا داخؿ المرفؽ فيقوـ الكمبيوتر المركزي 

مف  بتوجيو اآلالت المتعددة المستويات ذو القدرة عمى الحركة األفقية والرأسية لمتحرؾ نحو السيارة وحمميا
مستوى الوصوؿ , والسير بيا لوضعيا في إحدى وحدات االنتظار . أما بالنسبة لعممية استعادة السيارة , تتـ 

رساؿبإدخاؿ العميؿ رقـ الكود والرقـ السري الخاص بو في لوحة المفاتيح فيقوـ النظاـ بتحديد مكاف السيارة   وا 
مع توجيو مقدمتيا جية الشارع لسيولة  Bayئيسية في المنطقة الر  الستردادىا ووضعيااألجيزة  إلى إشارة

 الخروج , وبجرد وصؿ السيارة , يغادر الموقؼ مباشرة.

وفقًا لما تـ توضيحو عف مفيوـ ومالمح نظاـ موافؽ السيارات اآللية , لوحظ انو يحقؽ العديد مف المميزات 
 (5: جدوؿ ) إلىالتي تقسـ 

المواقؼ اآللية ناجح في قمب المناطؽ المزدحمة ومراكز ووسط المدف, وكافة المزايا السابقة الذكر تجعؿ نظاـ 
 التي تعاني مف نقص المساحات المخصصة لمواقؼ السيارات .

 

 

 

 

 



 ( يوضح المميزات والنتائج المباشرة لنظاـ مواقؼ السيارات اآللية وما يترتب عمييا مف آثار ايجابية.5جدوؿ )

 

 مواقؼ السيارات اآلليةنظاـ 

ىياكؿ لوقوؼ السيارات ذات نظاـ ميكانيكي يستخدـ اآلت وروبوتات يتـ التحكـ فييا عبر أجيزة  الوصؼ
الحاسب اآللي إليقاؼ السيارات داخؿ المبنى واستردادىا في أقصر وقت ممكف وبشكؿ آمف ومريح . 

ر , لمحد مف المساحة المخصصة لوقوؼ السيارات مع ضماف الحد األقصى لعدد أماكف االنتظا
 والقضاء عمى عممية البحث بترؾ السيارة بمدخؿ المرفؽ إليقاؼ داخمة .

ما يحققو 
النظاـ 
مف 
 مميزات

النتائج 
 المباشرة

توفير في 
مساحة األرض 
المطموبة لبناء 

 المواقؼ

االستفادة القصوى مف المساحة األفقية لممرفؽ بإلغاء الطرقات  -
والمساحات المطموبة حتى يتـ والمنحدرات الالزمة لسبير السيارات 

ايقافيا / ويتضاعؼ عدد أماكف االنتظار في نفس المساحة , أو 
استخداـ نفس سعة الموقؼ مع خفض المساحة بنسبة كبيرة قد تصؿ 

 الى النصؼ.
االستفادة مف المساحة الرأسية بداًل مف المساحة األفقية المحدودة  -

يتـ استغالؿ أصغر Rotary Parkingففي نظاـ المواقؼ الدوارة 
المساحات )تكفي لسيارتيف( المجاورة لممنشآت الخدمية القائمة , 

 إليقاؼ اعداد مضاعفة مف السيارات.
استغالؿ فراغ باطف األرض في انشاء المرافؽ اآللية متعددة  -

المستويات سواء أسفؿ الحدائؽ / اسفؿ الشوارع/ عمى جانبي الطريؽ 
اؼ العدد( الستغالؿ الفراغ )تسمح بإيقاؼ ضعؼ او ثالث اضع

 السطحي كمناطؽ خضراء او فيث اقامة مباني اخرى .
كفاءة إدارة 
المواقؼ وجودة 
خدمة العمالء 

 بيا

 بتسييؿ الحصوؿ عمى مكاف خالي النتظار السيارات . -
بتقمص زمف الدخوؿ والخروج بمواقؼ السيارات , بتوفير عدة مداخؿ  -

ات في وقت واحد/تسييؿ عممية دخوؿ لمتعامؿ مع العديد مف السيار 
 وخروج العمالء الموقؼ.

باستغالؿ األمثؿ ألماكف وقوؼ السيارات فالتحكـ اآللي يتيح رص  -
 وتخزيف السيارات.

بالقضاء عمى عممية البحث عف األماكف الخالية بالموقؼ ,  -توفير الوقت اآلثار ما يحققو 



النظاـ 
مف 
 مميزات

االيجابية 
الناجمة عف 

النتائج 
المباشرة 
)النتائج 
الغير 
 مباشرة(

 باستخداـ اآلالت في ايقاؼ واسترجاع السيارات في أقصر وقت. والجيد
تحسيف تدفؽ 

 الحركة
بتضاعؼ عدد أماكف االنتظار بالمرفؽ وبالتالي استيعاب عدد  -

 المركبات الواقفة بشكؿ غير قانوني عمى جانبي الطريؽ داخمو.
 حركة المرور المرتبطة بعممية البحث خارج وداخؿ المرفؽ.بتقميؿ  -

زيادة االرباح 
 االقتصادية

بزيادة الكفاءة االنتاجية لألفراد بسبب الحد مف تأخرىـ عف العمؿ  -
بالحد مف استنفاذ طاقتيـ في عممية البحث , مما يؤثر عمى تحسيف 

 االقتصاد.
 البحث .بخفض الفاقد مف استيالؾ الوقود في عممية  -
بزيادة إيرادات المواقؼ , الناتجة عف تضاعؼ عدد اماكف االنتظار  -

 واالستغالؿ األمثؿ منيا .
بتوفير في تكاليؼ البناء , حيث تتطمب اقؿ مساحة مف االرض  -

 واقؿ حجـ لممبنى .
 بتوفير في تكاليؼ العمالة الالزمة لمتشغيؿ ومراقبة المكاف. -
الطاقة حيث ال يتطمب أنظمة التيوية  بتوفير في تكاليؼ استيالؾ -

 الداخمية النبعاثات السيارات .
بتوفر عائد ومصدر لمدخؿ مف خالؿ استغالؿ وتوظيؼ واجياتو  -

كمساحة اعالنية بتثبيت شاشات اإلعالنات عميو , والتي تدر عائدًا 
 ايضا عمى االستثمار.

الحد مف   
 االضرار البيئية 

نبعاثات الناتجة مف السيارات في اليواء صديؽ لمبيئة حيث ينخفض اال
, ويترتب عمييا خض معدالت التموث , والحد مف المخاطر البيئية 

 عمى المستوى الكوني وعمى صحة اإلنساف.
مميزات  

 اضافية 
 توفر األمف والسالمة لألشخاص حيث يقمؿ مف خطر الحوادث واالصابة الشخصية . -
حيث يكاد يكوف مف المستحيؿ السطو عمى السيارة او توفر األمف والسالمة لمسيارات  -

أي أشياء ثمينة بداخميا. تجنب أي ضرر يمحؽ بيا كالخدش او الحؾ او االصطداـ 
 اثناء النقؿ او طواؿ ساعات االنتظار.

 



 

مواقؼ السيارات الذكية المذكورة سابقًا فاف مرافؽ انتظار السيارات القائمة او ما  أنظمةتصنيؼ  إلىواستنادًا 
المزج بيف العديد مف األنظمة المذكورة أعاله والتكامؿ بينيا لخدمة  أويمكنيا أحد األنظمة  إنشائيايتـ 

 . أفضؿعمالئيا بشكؿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث

الوتوماتيكيةمقارنة بين مواقف السيارات الذكية   

 

 2.1 النظمة البسيطة 

نظام المضاعف 2.1.1  

يعمؿ نظاـ المواقؼ المزدوجة عمى مضاعفة عدد مواقؼ السيارات. حيث يعمؿ عمي رفع حامؿ السيارة  

ىيدروليكيا إلي اعمي  مسافة معينة  لتقؼ سيارة أخري أسفميا, وينصح بيا في المنازؿ والمواقؼ الخاصة.  

رة واحدةكما أنيا مناسبة جدا لممواقؼ المستثمرة, بحيث يمكف وقوؼ سيارتيف مكاف سيا  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

      الشكل 

 

 



 

  .2.1    نظام الحفرة 

:مبدأ العمل  

مكوف مف أربع مستويات أو ثالثة أو مستوييف, ويكوف المستوى السفمي واألوسط متحركيف, ويعمالف عمى 
 رفع الجسـ إلى األعمى واألسفؿ, وعادة يكوناف متواجداف داخؿ حفرة الموقؼ

العموية يمكف استعادة السيارة بشكؿ مباشرة, أما عند استعادة السيارة مف المستوى األوسط أو وفي المستويات 
 األسفؿ فأنو يتـ تحريؾ الموقؼ إلى األعمى الستعادتيا

 

 

      الشكل 

 

 



نظام المكدس   2.1.2  

 مبدأ العمل

 األدنى المستوى فً التالٌة السٌارة ركن ٌتم ثم ومن نقطة لىعأ فً الفارغ المكان فً السٌارة ركن ٌتم

بالسٌارات ملٌئة بالكامل القناة تصبح حتى، وهكذا  

 ٌتم كً الخط نفس على األدنى المستوى فً السٌارات جمٌع إزالة فٌجب األعلى المستوى من االستعادة وعند

األعلى المستوى فً السٌارة استعادة  

 

      الشكؿ 

 

 

 



 مميزات النظمة البسيطة

ورشات إصالح السياراتمناسب في   

 مناسب في معارض السيارات

 مناسب عندما يكوف الحاجة لتخزيف السيارات لفترات طويمة

 سيمة التركيب والصيانة

 مناسب لالستخداـ لممؤسسات واألفراد, وخصوصًا في مساحات المواقؼ الصغيرة 

 قمة التكمفة اإلنشائية 

 العيوب

يحتاج لوقت أطوؿ في عممية تخريف واسترداد السيارة لمطوابؽ العمي ويجب تحريؾ السيارات التي تكوف 
 باألسفؿ لمخارج إلي إف يتـ استخراج السيارة التالية 

 ال يصمح في االستخداـ كمواقؼ عامة في االماكف التجارية واالسواؽ 

 

 

 

 

 

 

 



 2.1   نظام البزل

 مبدأ العمل

مكوف مف مستويات وأعمدة متعددة, وكؿ مستوى يحتوي عمى مساحة فارغة مف أجؿ عممية إف نظاـ البزؿ 
 تبديؿ الحركة, وجميع المواقؼ يمكف أف تتحرؾ لألعمى واألسفؿ بشكؿ آلي ما عدا المستوى األوؿ

 وأيضًا جميع المواقؼ يمكف أف تتحرؾ إلى اليميف واليسار ما عدا المستوى األعمى
استعادتيا فجميع المواقؼ التي تحت ىذه السيارة تتحرؾ نحوى المساحة الخالية, ويتـ  عند ركف السيارة أو

 سحب السيارة لركنيا أو استعادتيا
 

 
 (a.3.2)الشكل 

 الميزات

 يغطي مساحة صغيرة بعدد مواقؼ أكبر 

 تكمفة قميمة في المعدات والصيانة 



 يعمؿ بدوف ضجيج وبسرعة كبيرة مع اختصار الوقت 

عالية وأجيزة مضادة لمسقوطحماية    

                               الزائدة                                             الحمولة مضاد لمتحطـ و 

 العيوب

 استخداـ اكبر لألراضي خصوصا في االتجاه األفقي 

 يستغرؽ زمف اكثر في عممية استرداد السيارة مف الموقؼ

مقارنة باألنظمة البسيطةتكمفة إنشائية عالية   

 2.2 نظام البرج 

  آلية العمل

في حاؿ ركف السيارة :  تعتمد عمى مبدأ المصعد حيث يتـ رفع السيارة إلى مستوى محدد , ومف ثـ يتـ  -1
  استخداـ آلية اإلنزالؽ المثبتو عمى محرؾ المصعد .لتوجيو السيارة إلى مكاف الموقؼ الفارغ

السيارة : يتـ سحب السيارة حسب آلية اإلنزالؽ المثبتو عمى محرؾ المصعد , ومف ثتـ في حاؿ استعادة  -2
يتـ توجيو السيارة إلى قناة المصعد ليتـ   استعادتيا

 

 

 

 

 

 (a.3.3)الشكؿ 



 

 المميزات

  يتـ وضع سيارتيف في كؿ طابؽ عادةً 
منظر حضاري , قميؿ الضجيج , قميؿ االىتزاز , صديؽ لمبيئة كفاءة عالية في معدات ىذا النظاـ , -   

 تحكـ ذكي و حماية عالية
  حماية السيارات واألفراد

  يمكف تصميـ المرآب بشكؿ مفصوؿ كميًا عف البناء ) البرج ( , أو يمكف وضعو داخؿ البناء  البرج
  قرص دوار ليسيؿ عممية دخوؿ وخروج السيارة باالتجاه الصحيح

أمف وسالمة , مضاؼ إليو وظيفة التحقؽ مف أبعاد السيارة ,ويمكف إتماـ إجراءات خروج السيارة إذا  جياز
  كاف الشخص موجود في السيارة

التحكـ بسرعة محرؾ النظاـ  إرشادات وتقنيات لتسييؿ تعامؿ المستخدـ مع ىذا النظاـ مثؿ شاشات الممس
 عف طريؽ الكمبيوتر

 

 العيوب

الموقؼ إلنشاءنسبيا  األرضيحتاج لمساحة  كبيرة مف   

  .2   الفقينظام التحويل 

  مبدأ العمل

ىو نظاـ متعدد المستويات ) الطوابؽ ( , في البداية تسحب السيارة عف طريؽ مصعد عامودي , وبعدىا تنقؿ 
وذلؾ مف أجؿ تسييؿ بشكؿ أفقي إلى المستوى المحدد ,وجميع السيارات يمكف أف تدور و تغير وجيتيا 

 عممية الدخوؿ والخروج



 

 (a.3.4)الشكؿ 

 الميزات

  توفير في مساحة األرض

 مساحة المواقؼ كبيرة وبالتالي يمكف استغالؿ المساحة بشكؿ كامؿ

استعادة \بواسطة الضغط عمى زر  ركف  أوتوماتيكييمكف ركف السيارة واستعادتيا بشكؿ    

( مستويات 5 -3األرض ولكف ليس بعمؽ كبير , غالبَا ) معظـ النماذج تكوف موضوعة تحت    

  أماف عالي , وحساسات مراقبة

  معرفة عدد أماكف المواقؼ المتوفرة

 موفر لمطاقة , وال يحتاج إلى نظاـ تبريد , وال إلى إنارة عالية

 

 



 العيوب

عالية  إنشائيةتكمفة   

  .2 نظام التكديس

  مبدأ العمل

الحامؿ إلى مكاف فارغ لمركف عف طريؽ قناة النقؿ , وفي ىذه الحالة فإف ركف السيارة تنتقؿ السيارة عبر 
 واستعادتيا يتـ بشكؿ سيؿ لمغاية

 

 (a.3.5)الشكؿ

  الميزات

 توفير في مساحة األرض 

 تصاميـ مرنة وعصرية 

  سيؿ التعامؿ معو و التحكـ بو 



  مناسب لركف و استعادة السيارات 

كامؿ في عممية الركف و استعادة السياراتأوتوماتيكي بشكؿ    

 العيوب

 تكمفة انشائية عالية 

  يحتاج الي مساحات افقية كبيرة نسيبا

 صعوبة التصميـ والصيانة

 2.5 نظام مصاعد السيارات

 مبدأ العمل

يتـ تصميـ مصعد مشابو لتمؾ المصاعد الموجودة داخؿ المباني ولكف مخصصة لمسيارات وبأحجاـ مختمفة 
لتناسب كافة أنواع السيارات, حيث يتـ رفع السيارة مع السائؽ إلى سطح المبنى, وبعدىا يقـو السائؽ  وذلؾ

وبركف سيارتو في المكاف المخصص ل

 



 

 

 الميزات

 االستفادة الكاممة مف مساحة سطح المبنى

 استيالؾ مساحة صغيرة جدًا عمى االرض مف أجؿ المصعد

 توفير عالي جدًا في الكيرباء

 تكمفة صيانة ضئيمة جدًا 

 العيوب

يحتاج لتصميـ مسبؽ لممبني لتعمؿ عميو ىذا النظاـ     

 عممية تخريف واسترجاع السيارة يحتاج إلي سائؽ 

 فترة تخزيف واسترجاع السيارة تعتبر أطوؿ نسبيا مف األنظمة السابقة

  نظام المواقف الدوارة 2.6

  مبدأ العمل

يدور في زاوية تجري عاموديو مع األرض, بيذه الطريقة ركف السيارة و ىو نظاـ ميكانيكي آلي, أي 
  استعادتيا متاح بشكؿ دائـ



ؾ مف أجؿ ركف أو استعادة السيارةوىو يعمؿ بطريقة دورانية , ويقـو جياز الحركة بتدوير المنصات وذل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (a.3.7)الشكؿ 

 

   الميزات

إليجاد أماكف إضافية لممواقؼاالستفادة مف المساحات الصغيرة     

  تكمفة قميمة في المعدات والصيانة 

  حماية السيارات مف الخدوش أو الفيضانات أو الحرائؽ 

  حماية السيارات مف الحوادث 

 شكؿ خارجي أنيؽ , يمكف أف يتـ تخصيصو ليتناسب مع البيئة المحيطة 



  تكمفة انشائية قميمة

 سيولة التركيب والصيانة 

فؾ وترحيؿ الموقؼ الي مكاف اخر بسيولةيمكف   

 يحتاج الي مساحة قميمة جدا النشاء الموقؼ مما يجعمو مناسب جدا في العمارات السكنية 

 العيوب

نسبة االماف اقؿ نسيبا  مف المواقؼ االخري لوجود الجنازير في التصميـ لنقؿ السيارات الي اعمي واسفؿ 
اثناء استعماؿ الموقؼ و وايضا تتعرض معظـ االجزاء لمعوامؿ  وتكوف الجنازير معرضة لقوي شد  دائمة

  الطبيعية خصوصا في المناطؽ ذات الرطوبة العالية لذا يحتاج لصيانات دورية عديدة

معظـ ىذه المواقؼ تاتي بال مظالت لمتظميؿ مما يعرض السيارات اثناء التوقؼ في الموقؼ الي اشعة 
ة العالية  مما يؤدي الي نفور اصحاب السيارات مف سخونة السيارات الشمس في المدف ذات درجات الحرار 

 اثناء االسترجاع ويبحثوف عف مواقؼ اخري  مظممة  

 

 

 

 

 

 

 

 (b.3.7)الشكؿ 



 الفصل الرابع 

 اختيار وتصنيع مكونات النموذج 

-الموتور الكهربائي : 4.1  

. كاألتيتـ اختيار محرؾ كيربائي لقيادة المنظومة مواصفاتو   

  (RPM 770)سرعة دوراف الموتور 

 (V 220)الجيد الكيربي 

 (HZ 50)التردد 

 (W 180)القدرة الكيربائية 

سف عمى عمود الموتور الكيربائي وموصمة بواسطة جنزير مع  28 أسنانياتـ توصيؿ عجمة مسننة قائدة عد 
س  وتكوف نسبة التخفيض سف ومثبتة عمي عمود الدخؿ لصندوؽ الترو  46 أسنافعجمة مسننة منقادة  بعدد 

( لتكوف السرعة الداخمة لصندوؽ التروس  1.6-1بيف الموتور الكيربي وصندوؽ التروس بنسبة ) األولى
(468RPM) . 

 -صندوق التروس : 3.1

تـ اختيار صندوؽ التروس لنقؿ القدرة وتخفيض سرعة عمود الخرج والذي يكوف متصاًل مع العمود القائد  
 (9.36RPM)( لتكوف سرعة العمود القائد  50 -1بنسبة تخفيض )

 -العمدة : 3.2

وطوؿ  (19mm)وقطر خارجي  (15mm)تـ اختيار عموديف مجوفيف مف الحديد الصمب بقطر داخمي 
(700mm) 

 سف  38 أسنافعمود األوؿ موصؿ مع عمود الخرج لصندوؽ التروس و يحتوي عمي عجمتيف مسننتيف بعدد ال



   (20mm)عمي الييكؿ بواسطة محمؿ بو جمبة نحاسية بقطر  ومثبت

. ويكوف مثبت مف األوؿالعجمتيف في العمود  أسنافتيف مسننتيف بنفس عدد عجم العمود الثاني يحتوي عمى
   (20mm)يما جمبة نحاسية بقطر طرفيو بمحمميف ب

ويتـ نقؿ الحركة مف العمود القائد )العمود األوؿ( إلى العمود المنقاد )العمود الثاني( بواسطة جنزيريف تربط ما 
بيف العجالت المسننة لمعمود القائد والعجالت المسننة لمعمود المنقاد بنسبة سرعة ثابتة والمسافة بيف مركزي 

 (  800mm (العموديف 

 حامل السيارة  3.3

( و mm 190( و عرضو ) mm 370( والذي يبمغ طولو  )mm1تـ تصنيعو مف صاج حديد بسمؾ )
 ( مف مركز الدوراف mm180( ويبعد مسافة ) mm 120ارتفاع )

وتـ إسناده في عمود بواسطة خوذة مثبتة ببرشاـ عمى صاج الحديد, وتـ توصيؿ طرفي العمود عمى الجنزيريف 
 ؽ خوذ صغيرة في شكؿ مستطيؿ ىرمي الرأس مثبتة بواسطة مسامير عمى الجنازيرعف طري

 الهيكل  3.4

( وارتفاع mm 415( وعرض ) mm690بطوؿ )   )            ( تـ تصنيعو مف مواسير مربعة
(mm 1000 ( وتـ تجميعو بواسطة عميمة المحاـ وتـ إسناده عمى أربعة مواسير مربعة بطوؿ )mm690  )

 ( مثبتة عمى األرضmm 355( وارتفاع )mm 700وعرض )

 

 

 

 

 



 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات :

 :النتائج  4.1

اليدؼ الرئيسي ألنظمة مواقؼ السيارات الذكية ىو االىتماـ بمعالجة األسباب التي أدت لتفاقـ مشكمة  -1
 مواقؼ السيارات , وتركز تمؾ المعالجة عمى محوريف رئيسيف :

 إدارة مواقؼ السيارات القائمة وتحسيف جودة خدمة العمالء بيا عف طريؽ تسييؿ وصوؿ قائدي  كفاءة
السيارات الى المرافؽ واألماكف لالنتظار واالستغالؿ االمثؿ ليا باستخداـ نظاـ التوجيو واإلعالـ , 

يضًا عمى تقميص ونظاـ اإلعالـ القائـ عمى النقؿ , ونظاـ مواقؼ السيارات اإللكترونية واآللية , وا
زمف الدخوؿ والخروج بمواقؼ السيارات او تقميص زمف تسجيؿ بيانات السيارة وىوية قائدىا وتقميص 
زمف سداد رسـو مواقؼ السيارات باستخداـ النظـ الذكية في سداد الرسـو السيارات االلكترونية واآللية 

. 
  طريؽ انشاء مواقؼ السيارات سواء التغمب عمى ندرة وغمو وصغر االراضي بالمناطؽ المركزية عف

التي تيدؼ الى تحويؿ الطمب عمى مواقؼ االنتظار مف المنطقة المركزية  Park and Rideمواقؼ 
الى المواقع البعيدة او انشاء مواقؼ السيارات اآللية والتي تيدؼ الى الحد مف المساحة المخصصة 

قوؼ , والى االستغالؿ األمثؿ لقطع لمواقؼ االنتظار مع ضماف الحد االقصى لعدد أماكف الو 
 االراضي المحددة .

مف ضمف اولويات مواقؼ السيارات الذكية االىتماـ بتطوير وسائؿ النقؿ المختمفة لمتقميؿ مف معدؿ  -2
استخداـ السيارة , وذلؾ عف طريؽ توافر وسائؿ النقؿ في توقيتات منتظمة ومحددة واعالـ قائدي السيارات بيا 

شات عمى الطرؽ , لتساعدىـ في اتخاذ القرار في وقت مبكر لكيفية استكماؿ رحالتيـ قبؿ مف خالؿ الشا
 الخوض في أي ارتباكات .

نظاـ مواقؼ السيارات اآللية ىو النظاـ الوحيد مف بيف انظمة مواقؼ السيارات الذكية الذي ارتكز عمى  -3
ب عمى سوء استخداـ مساحات االراضي في الجمع بيف المحوريف الرئيسيف لمعالجة االسباب , محور التغم



المناطؽ المركزية ذات القيـ المرتفعة وضماف الحد االقصى لعدد اماكف الوقوؼ , ومحور تحسيف ادارة 
 مواقؼ السيارات بتوفير مكاف خالي بسيولة بدوف أي معوقات اثناء الدخوؿ .

الذكية تزداد الكفاءة التشغيمية لمرافؽ نتيجة تحسيف مواقؼ السيارات باستخداـ نظـ مواقؼ السيارات   -4
وقوؼ السيارات واالستغالؿ االمثؿ الماكف وقوؼ السياراتوبالتالي تقؿ عدد المركبات الواقفة بشكؿ غير 
  PGISقانوني عمى جانبي الطريؽ حيث يتـ استيعاب السيارات بالمواقؼ , او التحكـ بيا عف طريؽ نظاـ اؿ 

ف المشاكؿ المجتمعية الناتجة عف استغالؿ الحراس الغير رسمييف لمالكي وقد ينتج الحد مف ذلؾ الحد م
 السيارات .

اعتمد كؿ مف محوري المعالجة الرئيسييف لنظـ موقؼ السيارات الذكية عمى تمكيف قائدي السيارات مف  -5
ة ادت الى الحصوؿ عمى اماكف لالنتظار بسيولة لمحد مف عممية البحث عف اماكف لالنتظار الف تمؾ العممي

العديد مف االثار السمبية كإىدار الوقت واالختناؽ المروري وتعقيد مشكمة المرور باإلضافة لألضرار 
االقتصادية عمى االقتصاد القومي الى جانب االخطار البيئية التي تؤثر عمى صحة وحياة االنساف وعمى 

 الظواىر الكونية , والمشاكؿ المجتمعية .

ة الحصوؿ عمى اماكف خالية لوقوؼ السيارات مف خالؼ محوري المعالجة كاف لحؿ مشكمة صعوب -6
الخاصة بالنظـ المختمفة لمواقؼ السيارات الذكية دور ىاـ في تدفؽ العديد مف االثار االيجابية التي تسيطر 

تجاىات عمى تواجو االثار السمبية التي تفاقمت بشكؿ كبير , وتمؾ االثار االيجابية تفرعت في العديد مف اال
فادت الى توفير الوقت المنفؽ في عممية البحث عف اماكف لالنتظار والى الحد مف االختناؽ واالزدحاـ 

المروري في الناتج عف السير البطيء اثناء عممية البحث او مف الوقوؼ المزدوج والممنوع والى زيادة االرباح 
, والى الحد مف االنبعاثات التيي تضر البيئة االقتصادية سواء عمى مستوى الفرد او عمى االقتصاد القومي 

والصحة والكوف , وقد يؤدي ايضًا الى الحد مف مشكمة استغالؿ الحراس الغير رسمييف لمالكي السيارات 
 حيث يتـ استيعاب السيارات عمى جانبي الطريؽ بداخؿ المواقؼ القائمة او المنشأة لحؿ المشكمة .

مشكمة صعوبة الحصوؿ عمى اماكف لوقوؼ السيارات ىي توفير الوقت مف اىـ االثار االيجابية لحؿ  -7
والجيد ألنو يرتبط بشكؿ مباشر وينعكس عمى زيادة االرباح االقتصادية وخاصة عمى مستوى االقتصاد 

القومي وعمى استيالؾ الوقود . وتستند عممية توفير الوقت والجيد عمى الحد مف عممية البحث عف االماكف 
ء بتوفير المعمومات او حجز مكاف لموقوؼ مف خالؿ وسائؿ االتصاؿ االلكتروني والتي تساعد الخالية سوا



قائد السيارات عمى تجنب المواقؼ المشغولة وتحديد اماكف الوقؼ الخالية والوصوؿ الييا بشكؿ مباشر , 
 كف االنتظار المحدودة .وبترؾ السيارات بمدخؿ مواقؼ السيارات اآللية ونقميا بواسطة اآلالتالميكانيكية ألما

ساىمت معظـ نظـ مواقؼ السيارات الذكية في حؿ مشكمة البحث عف اماكف لموقوؼ والتي انعكست  -8
عمى الحد مف االختناؽ واالزدحاـ المروري وبالتالي تحسيف تدفؽ حركة المرور , ويعتمد عمى ثالث محاور , 

عف اماكف لموقوؼ عف طريؽ عرض معمومات وىـ خفض حركة المرور المرتبطة بعممية الطواؼ لمبحث 
محدثة بشكؿ لحظي عف حالة اشغاؿ مرافؽ السيارات لتساعد في التوجو لممواقؼ واالماكف الخالية او عف 

طريؽ حجز مكاف لضماف توافره عند الوصوؿ . وايضًا خفض حركة المرور المرتبطة بخفض معدؿ استخداـ 
النقؿ المختمفة الى جانب تقميؿ عدد المركبات الواقفة بشكؿ غير  السيارة في التنقؿ واالعتماد عمى وسائؿ

قانوني عمى جانبي الطريؽ سواء باستيعابيا داخؿ مواقؼ السيارات القائمة او االلية باستخداـ أي مف النظـ 
 .PGISالسابقة او بالتحكـ في تمؾ االماكف باستخداـ نظاـ 

نظـ مواقؼ السيارات الذكية في ثالث محاور , وىي زيادة تركزت زيادة االرباح االقتصادية في اغمب  -9
كفاءة العمؿ بالنسبة لألفرادوبالتالي كفاءة االنتاجية وتحسيف االقتصاد والتي ترجع الى الحد منتأخر الفرد 

والحد مف استنفاذ طاقتو في عممية البحث . وتقمؿ الفاقد مف استيالؾ الوقود والتي ترجع الى الحد مف عممية 
حث . وزيادة ايرادات مواقؼ السيارات والتي ترجع الى زيادة الكفاءة التشغيمية لمواقؼ السيارات القائمة الى الب

 تضاعؼ عدد اماكف الوقوؼ خاصة في مواقؼ السيارات االلية .

مف اكثر نظـ مواقؼ السيارات الذكية التي تدر ربحًا اقتصاديًا نظاـ مواقؼ السيارات اآللية حيث يعمؿ  -10
عمى زيادة االرباح مف خالؿ الثالث محاور التي تـ ذكرىا في النقطة السابقة باإلضافةلمتوفير في تكاليؼ 
البناء والعمالة وتكاليؼ استيالؾ الطاقة حيث ال يتطمب انظمة التيوية الداخمية الكثيفة الطاقة الخاصة 

اشات االعالنية والتي تعتبر مصدر بانبعاثات السيارات , الى جانب استغالؿ واجياتو في الالفتات والش
 لمدخؿ عائدا عمى االستثمار .

 

 

 



 التوصيات  4.1

  ضرورة وعي كؿ مف األجيزة المعنية والحكومات ومصممي مواقؼ السيارات بدور األنظمة المختمفة
لمواقؼ السيارات الذكية في مواجية اسباب تفاقـ مشكمة مواقؼ السيارات وفي الحد مف اآلثار السمبية 

 التي تنتج عنيا مختمؼ جوانب الحياة بمدننا.
 يف التقنيات المختمفة إلدارة مواقؼ السيارات الذكية وتطبيقيا في إدارة مواقؼ السيارات ضرورة الجمع ب

القائمة بالمناطؽ المزدحمة, وتتمثؿ تمؾ التقنيات في نظاـ اإلعالـ  والتوجيو عف المواقؼ ونظاـ سداد 
قؼ السيارات اإللكترونية , لزيادة الكفاءة التشغيمية لتمؾ المواقؼ وبالتالي الرسـو الذكية ونظاـ موا

تحسيف حركة المرور خارج الموقؼ , باإلضافة لمحد مف المشاكؿ والسيطرة عمى المعوقات التي 
تواجو قائدي السيارات داخؿ تمؾ المواقؼ , سواء عند دخوؿ وخروج الموقؼ أو عند البحث عف 

 لؾ في إطار تحسيف إدارة مواقؼ السيارات  القائمة.مكاف لموقوؼ , وذ
  ينبغي اىتماـ المستثمريف بدراسة التقنيات واألنظمة المختمفة لمواقؼ السيارات اآللية عند استغالؿ

فراغ باطف األرض الختيار المناسب منيا عند انشاء أماكف األنتظار متعددة الطوابؽ سواء أسفؿ 
عمى جانبي الطريؽ والتي تسمح بإيقاؼ ضعؼ أو ثالثة أضعاؼ الحدائؽ أو أسفؿ الشوارع  أو 

 السيارات ,وذلؾ في إطار توفير مواقؼ السيارات .
  إف وجدت ( المجاورة لممنشآت الخدمية  –االستغالؿ األمثؿ ألصغر المساحات ) تكفي لسيارتيف

  Rotary parking Systemالقائمة سواء الحكومية أو الخاصة ,في بناء مواقؼ السيارات الدوارة 
حيث يمكف إيقاؼ أعداد مضاعفة مف السيارات , مع تفعيؿ أنظمة الرقابة بشكؿ صاـر وفرض 

 غرامات لمف يقـو بتحويؿ مكاف وقوؼ السيارات الستخداـ آخر .
  عدـ منح الترخيص ألي بناء التتوفر بو مواقؼ لمسيارات كافية طبقا لممعدالت والمعايير التخطيطية

رات ,مع تفعيؿ أنظمة الرقابة بشكؿ صاـر وفرض غرامات لمف يقـو بتحويؿ مكاف لمواقؼ السيا
 وقوؼ السيارات إلستخداـ آخر

  توجيو األستثمارات لقطاع إنشاء مواقؼ السيارات الذكية سواء مف خالؿ اإلدارات واألجيزة المحمية أو
األجانب وذلؾ عف طريؽ الدعـ إشراؾ القطاع الخاص سواء المستثمريف المحمييف أو المستثمريف 

 الحكومي الكافي والتسييالت الكبيرة ليؤالء المستثمريف الراغبيف في ىذا النوع مف اإلستثمار .



  الحاجة الماسة لتأسيس خدمات نقؿ جماعي متنوعة ومتطورة وعالية المستوى بحيث تشكؿ منافسا
في محطات النقؿ   park and Ride جذابا لمسيارات الخاصة وتوفير أماكف لوقوؼ السيارات 

قامتيا في مواقع خارج قمب المنطقة الحضرية وذلؾ لتشجيع مالكي السيارات عمى ترؾ  الجماعي وا 
ستكماليا بأي مف وسائؿ النقؿ العاـ لموصوؿ لمجية المقصودة بالمنطقة  سيارتيـ لتمؾ المواقؼ وا 

 د سنويا .المركزية حيث يمكف مف خالؿ ذلؾ توفير االؼ األطناف مف الوقو 
  ضرورة الحاجة إلى رؤية وتصوير ثابت لمواقؼ السيارات تقوـ عمى إدارة العالقة بيف العرض

 والطمب 

 

 

 

 


