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 سیمنس َتّدعم جهود تقویة الشبكة القومیة لنقل الكهرباء في مصر
  باالنتهاء من محطتي محوالت جدیدتین بمنطقة الدلتا

  
  االنتهاء من انشاء وتشغیل المحطتین خالل زمن قیاسي ال یتجاوز 15 شهرًا●

 المحطتان الجدیدتان ُتعدان من أكبر محطات المحوالت التي یتم تزویدها للشبكة الوطنیة بنظام تسلیم المفتاح●

  المحطتان تنقالن الطاقة الكهربائیة من محطة البرلس التي توفر الطاقة الكهربائیة لـ 15 ملیون مواطن●

 

من االنتهاء الیوم سیمنس شركة أعلنت مصر، في للكهرباء القومیة الشبكة وكفاءة قدرات لزیادة تهدف جدیدة خطوة                   في

مصر في بنائها تم التي المحوالت محطات مشروعات أكبر أحد المشروع وُیمثل هذا المطامیر. وأبو سمنود محوالت                   محطتي

والتي الشیخ كفر محافظة في البرلس محطة من لدة الموَّ الكهرباء الطاقة لنقل المحطتین بناء تم قد وكان المفتاح. تسلیم                     بنظام

 ُتعتبر أكبر محطة كهرباء في العالم تعمل بالغاز الطبیعي وبنظام الدورة المركبة.

الطاقة زیادة على حالیًا "نعمل مصر: لكهرباء القابضة الشركة رئیس الدسوقي جابر المهندس صرح جهته                 ومن

في الكبیرة الزیادة مواكبة على وقادرة والموثوقیة بالكفاءة تتسم منظومة لبناء الدولة مستوى على الكهرباء نقل لشبكة                   االستیعابیة

ومناهج مفاهیم تبني على الكهرباء لنقل المصریة الشركة تعمل المنطلق، هذا ومن الكهربائیة. الطاقة إلنتاج الدولة                  قدرات

 وآلیات عمل مبتكرة لتقویة البنیة التحتیة للشبكة القومیة للكهرباء في جمیع أنحاء البالد".

المختلفة والصناعات للمنازل الطاقة نقل في ستساهمان المطامیر وأبو سمنود المحوالت محطتي أن السیاق هذا في                  ُیشار

للشبكة االستیعابیة الطاقة زیادة في دورًا المحطتان تلعب أن المنتظر من كما الشیخ. وكفر واإلسكندریة الدلتا مناطق في تقع                     التي

  الوطنیة لنقل الكهرباء بما یلبي احتیاجات النمو االقتصادي وفقًا لرؤیة مصر 2030 للتنمیة الُمستدامة.

والكفاءة بالفعالیة تتسم للكهرباء قومیة شبكة وجود "إّن مصر: سیمنس لشركة التنفیذي الرئیس غالي، عماد                 وأوضح

ُسعداء فإننا لذا الطویل، المدى على مستدامة اقتصادیة تنمیة أجل من مصر رؤیة لتحقیق الحیویة العناصر أحد هو                    والمرونة

 بالبناء على عالقتنا الُمتمیزة بالشركة القابضة لكهرباء مصر لدعم البنیة التحتیة في مصر".
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ُتساهمان لن الجدیدتین المحطتین "إن سیمنس: في الطاقة نقل لحلول األول التنفیذي الرئیس نائب السعدني، فرج                  وأضاف

على الدولة تركیز إطار في أیضا یأتیان ولكنهما الشیخ، وكفر اإلسكندریة محافظتي في الواقعة للمنازل الكهرباء توفیر في                    فقط

المحطتان ستوفران حیث للطاقة االستهالك كثیفة للصناعات مستدامة طاقة امدادات توفیر خالل من الصناعیة القطاعات                 دعم

 الطاقة لصناعات اإلسمنت والبترول والغاز والبتروكیماویات، باإلضافة إلى مشروعات البنیة التحتیة في محافظات الدلتا".

 

عملیات سیمنس لت توَّ للتعاقدات ووفقًا الیكتریك، السویدي شركة مع كونسورتیوم خالل من المشروع تنفیذ تم ذلك                  إلى

GIS بالغاز المعزولة المحطات بناء یشمل بما المحوالت لمحطتي والتشغیل والتركیب والتورید واإلنشاء والهندسة                التصمیم

 ومحوالت الطاقة وُمعّدات التحكم والحمایة وأنظمة االتصاالت.

العام بحلول جیجاوات 54 إلى الكهربائیة الطاقة إلنتاج الدولة قدرات لزیادة طموحة خطة وّضعت قد مصر                  كانت

الزیادة، هذه مواكبة من الدولة تمكین أجل ومن االقتصادي. والنمو السكان عدد في المضطردة الزیادة مع یتواكب بما 2022                   

المتوقعة الزیادة مقابل الحالیة مصر قدرات عن لة ُمفصَّ دراسة وإعداد مصر في الطاقة منظومة دراسة على حالیًا سیمنس                    تعمل

  في مجال تولید الطاقة حتى عام 2025.

بعد یأتي إنه والسیما الشركة لسجل وُیضاف المصري قطاع تجاه سیمنس إلسهامات استكماًال الجدید المشروع                 ویأتي

لنقل الزیات وكفر وأسیوط والقلیوبیة والبحیرة المنیا مدن في محوالت محطة ستة لبناء الشركة استكمال من قلیلة                   شهور

وهما محوالت، محطتي أول من االنتهاء تم فقد المشروع هذا إطار وفي والبرلس. سویف بني محطتي من لدة الموَّ                    الكهرباء

المحطات من المولدة الكهرباء نقل من للتأكد التعاقد تاریخ من شهور، 10 تتعدى لم قیاسیة فترة في ومغاغة، البارود                     إیتاي

  العمالقة.

مصر في العمالقة الشركة مشروعات خالل ومن عامًا. 115 من أكثر منذ لمصر هامًا تنمویًا شریكًا سیمنس وُتعد                    

أیضا سیمنس تساهم والیوم .2018 عام سبقت التي القدرات مقابل %45 عن تزید بنسب الطاقة إلنتاج الدولة قدرات                    ستزید

 بحوالي 50% من محطات المحوالت في مصر لتحسین استقرار وكفاءة الشبكة القومیة للكهرباء.

 

 لمزید من المعلومات للسادة الصحفیین الرجاء التواصل مع:

  هبة عبد الحمید

heba.abdelhamid@siemens.com :هاتف: +201068541171؛ برید إلكتروني 
 

siemens_me@ :تابعونا على تویتر 
 

والجودة واالبتكار الهندسي للتمیز مرادفًا اسمها أصبح حیث التكنولوجیا، مجال في رائدة عالمیة شركة هي ومیونخ) (برلین Siemens AG جي أیه سیمنس                        شركة
نفس في الرقمي. والتحول اآللیة والمیكنة الكهربائیة الطاقة تولید مجاالت على تركز حیث عالمیًا، نشاطها الشركة تمارس عامًا. 170 من ألكثر العالمي والتمیز                         واالعتمادیة
والمیكنة التحتیة البنیة وحلول الطاقة ونقل تولید حلول مزودي أكبر أحد كونها إلى إضافة والموارد، للطاقة والموفرة الكفاءة عالیة التقنیات منتجي أكبر أحد سیمنس ُتعد                           الوقت،
بالرنین التصویر وأنظمة المقطعي التصویر كأجهزة الطبي، التصویر لمعدات رائدًا موردًا سیمنس ُتعتبر ذلك، على وعالوة الصناعیة. والبرامج والحلول المحركة والقوى                       اآللیة
30 في والمنتهیة ،2017 المالیة السنة وخالل الطبي. المیدان في المستخدمة المعلومات تقنیة وحلول المخبري التشخیص أنظمة مجال في ریادتها عن فضًال                        المغناطیسي،
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سیمنس شركة موظفي عدد بلغ ،2017 سبتمبر نهایة ومع یورو. ملیار 6,2 دخلها صافي بلغ بینما یورو، ملیار 83,0 إلى الشركة عائدات إجمالي وصل ،2017                           سبتمبر
www.siemens.com     .نحو 372 ألف موظف في جمیع أنحاء العالم. للمزید من المعلومات حول الشركة، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني  
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