
	

	 	

نبذة عن سیدني مترو  
 

سیدني مترو أكبر مشروع للنقل العام في أسترالیا،  

 

كیلومتر من السكك الحدیدیة الجدیدة،  65محطة حضریة وأكثر من  31وسوف تشتمل ھذه السكة الحدیدیة المستقلة على 

في الطریقة التي یتم بھا نقل المواطنین في أكبر مدن أسترالیا حجما. مما یشكل ثورة  

 

وسیعني مشروع سیدني مترو جیال جدیدا من القطارات السریعة اآلمنة الموثوق بھا ذات المستوى العالمي، تقوم بربط 

الركاب بوجھات سفرھم التي یرغبون في بلوغھا.    

 

یحتاج الركاب إلى جداول رحالت ، لن 2019وعندما تبدأ خدمات القطار عام  بل سیأتون إلى المحطة ویركبون القطار  -

دقائق خالل ساعات الذروة، 4الذي یصل كل   

 

بینما تبقیھم التكنولوجیا على اتصال بالرحلة عبر كل مراحلھا، من:  

التخطیط في منازلھم لھا باستعمال تطبیقات سفر على الھواتف الذكیة •  

الرحلة في الوقت الفعلي في المحطات وعلى متن القطاراتالحصول على معلومات عن  •  

والحصول على المعلومات واالستفادة من وسائل النقل العام األخرى لمساعدتھم في بلوغ  •  

.للقطار مغادرتھم بعد مقصدھم    

 

االجتماعات  وسوف یساعد ھذا المنھج العمالء على إنجاز مھماتھم الیومیة، إن كانت تتلخص في الوصول إلى العمل أو

أو المدارس والجامعات، أو الفعالیات الریاضیة أو یوم ترفیھ خارج المنزل أو القیام بالمشاویر باإلضافة إلى العودة إلى 

منازلھم بطبیعة األمر.  

 
           : سیدني مترو الشمال الغربي المرحلة األولى 

 

كیلومتر، وسیفتتح ھذا المشروع  36لبالغ من الطول وھو ما كان یعرف في الماضي برابط قطارات الشمال الغربي ا

دقائق خالل ساعات الذروة. وتشمل  4لیطلق قطارا كل  2019ملیار دوالر في النصف األول من  8.3البالغة تكلفتھ 

آالف مقعد للركاب في المقصورات. 4محطات أخرى وإضافة  5محطات قطار جدیدة وتحدیث  8المرحلة   

 
           یدني مترو المدینة والجنوب الغربيس  المرحلة الثانیة 

 
كیلومتر للسكة الحدیدیة من نھایة سیدني مترو الشمال الغربي في تشاتسوود تحت میناء  30وھو عبارة عن امتداد بطول 

 2024سیدني، مرورا بقلب المدینة التجاري وحتى بانكستاون في الجنوب الغربي من سیدني.  ومقرر لھ أن یفتتح عام 

محطة محدثة.  11محطات قطار جدیدة و 7امال ش  



	

	 	

 
ربط أطراف مدینة سیدني  

 

عند االنتھاء من مشروع سیدني مترو سترى المدینة مستوًى من الخدمات لم یسبق لھ مثیل في تاریخھا ستبلغ سعتھا 

القصوى قطار مترو واحد كل دقیقتین في كال االتجاھین یمران تحت المدینة.  
 

ألف راكب كل ساعة أسوة بأنظمة المترو األخرى في  40المترو الجدیدة في سیدني لیسع حوالي ویھدف نظام قطارات 

ألف راكب في الساعة بشكل موثوق على كل  24العالم. أما نظام قطارات الضواحي الحالي في سیدني فقادر على نقل 

خط من خطوطھ.  
 

حاء شبكة القطارات الفعلیة في سیدني، فإن سیدني مترو وإلى جانب تحدیث نظام اإلشارات والبنیة التحتیة في كافة أن

رحلة في الساعة الیوم إلى ما  120سیرفع من سعة خدمات القطار الوافدة إلى قلب مدینة سیدني التجاري من حوالي 

في المائة في الشبكة ككل للوفاء بالطلب على  60، وھي زیادة سعة تصل إلى 2024رحلة ما بعد عام  200یصل إلى 

دمات القطار. خ   
 

            السمات الرئیسیة: 

من خط قطار المترو من روزھیل إلى بانكستاونكلم  65ما یزید عن  •  

من قطارات المترو السریعة اآلمنة والموثوق بھا جیل جدید •  

ال حاجة إلى جداول الرحالت  • احضر إلى المحطة واركب  -  

رة من اللیلمن القطارات خالل النھار واألوقات المتأخ المزید •  

للركاب في كافة أنحاء شبكة القطاراتتخفیض فترات السفر  •  

إلى قلب المدینة التجاري خالل ساعات الذروة مما یتیح خیارات أكثر  المزید من القطارات على فترات أقصر •

للركاب ویقلل االزدحام في المقصورات والمحطات واألرصفة  

الغربي وعلى القطارات القادمة من جنوب غرب  T1 على خطعلى تخفیض الزحام سیدني مترو سیساعد  •

المدینة من خالل استحداث سعة إضافیة  

من شمال غرب وجنوب غرب سیدنيالمزید من القطارات  •  

تي لبقیة سیدني مما یضمن رحالت سلسة للركاب ویزید من سھولة االنتقال ونفس تسعیرة السفر كالّ تذاكر أوبال  •

من مكان إلى آخر  

ي التحول بین القطارات والحافالت والعبارات والقطار الخفیففسرعة وسھولة  •  

یعمل باستقاللیة عن شبكة القطارات الحالیة ولیس عرضة للتأخیرات التي تحدث على نطاق أوسع  خط منفصل •

في الضواحي  

ملیار دوالر سنویا 5بین مراكز سیدني التجاریة مما سیرفع من النشاط االقتصادي بما یعادل حوالي  یربط •  

في العمل والدراسة والترفیھ خیارات جدیدة •  

إلى المناطق التي تزداد فیھا فرص العمل نقل أسرع •  



	

	 	

  

لترجمة المعلومات المتاحة على موقعنا اإللكتروني، یمكنك استخدام خیار "اختیار اللغة" على الجانب األیسر السفلي من 

الموقع، وسیقوم جوجل على ترجمتھا. إذا احتجت إلى مساعدة مترجم فوري لفھم المعلومات على موقعنا، رجاء االتصال 

والطلب منھم االتصال :، 131 450بخدمة الترجمة الخطیة والفوریة على الرقم   

للمساعدة في ترجمة المعلومات عن سیدني مترو المدینة والجنوب الغربي، أو 1800 171 386على الرقم  •  

.الشمال الغربيللمساعدة في ترجمة المعلومات عن سیدني مترو  1800 019 989على الرقم  •  

	


