
 

 
 

 

 

 «انترو انیرجي» تشترك مع «جیال التوكل إلكتریك» و«شنایدر إلكتریك»

 الفتتاح أول محطة للطاقة الشمسیة في شرم الشیخ بقدرة 5 میجاوات
 

 

شرم في الشمسیة الطاقة لمحطة األولى المرحلة فى إلكتریك» و«شنایدر إلكتریك» التوكل «جیال مع تشترك انیرجي»                  «انترو

 الشیخ بقدرة 5 میجاوات

  

و«شنایدر إلكتریك»، التوكل «جیال شركتي مع بالتعاون المشروع من األولى المرحلة إطالق في تنجح انیرجي» «انترو                  شركة

 إلكتریك»؛ انطالًقا من استراتیجیتها التطلعیة إلنشاء منصة متكاملة لمشروعات الطاقة المتجددة

  

عن – جروب انترو لشركة التابع الطاقة استثمارات ذراع – انیرجي» «انترو شركة الیوم أعلنت -٢٠١٩ أبریل ٢٥ في                     القاهرة،

الشمسیة الطاقة محطة من األولى المرحلة إطالق في إلكتریك» و«شنایدر إلكتریك» التوكل «جیال شركائها مع بالتعاون                  نجاحها

احدى وهي میجاوات 40 بقدرة الشمسیة للطاقة متكامل إنتاجي حقل مشروع ضمن الشیخ، شرم مدینة في میجاوات 5                    بقدرة

 مشروعات المرحلة األولى من نظام تعریفة التغذیة للطاقة المتجددة.

  

للكهرباء القومیة بالشبكة الشمسیة المحطة من األولى المرحلة ربط عن لإلعالن صحفیا مؤتمرا إلكتریك شنایدر شركة                  وعقدت

مصر إلكتریك شنایدر شركة إدارة مجلس رئیس شتا ولید والمهندس فودة، خالد اللواء سیناء جنوب محافظ معالي                   بحضور

شركة إدارة مجلس رئیس توكل عمر ومحمد الشام، وبالد إفریقیا شرق وشمال مصر إلكتریك شنایدر لشركة اإلقلیمي                   والرئیس

 جیال التوكل إلكتریك.

  

باطالعهم إلكتریك شنایدر مهندسي وقام المحطة، موقع المصریة اإلعالم وسائل مختلف من الصحفیین من عدد تفقد ذلك                   وعقب

الشبكة في ضخها یتم التي الطاقة وكمیات المحطة في التحكم غرفة داخل من الشمسیة بالمحطة الكهرباء إنتاج منظومة                    على

 القومیة وعدد ساعات إنتاج الطاقة بها.

 

محطة أول بناء في الشركة بمساهمة فخره عن مصر، إلكتریك شنایدر شركة إدارة مجلس رئیس شتا ولید المهندس السید                     وعّبر

اإلیجابي المردود تعظیم في بجهودها أسهمت قد إلكتریك شنایدر شركة أن وأشار سیناء، جنوب محافظة في الشمسیة                   للطاقة

  لكافة األطراف المعنیة، إضافة إلى ترسیخ مكانتها كمطور استراتیجي في مختلف اآلفاق التكنولوجیة الجدیدة.

 

التزام على مشدًدا میجاوات، 40 إلى المشروع قدرة زیادة في المقبلة الفترة خالل العریقة بخبرتها ستساهم الشركة أن شتا،                     وتابع

2022 عام بحلول المتجددة المصادر من اإلنتاجیة درجات أعلى وبلوغ المتجددة الطاقة إلنتاج الدولة استراتیجیة دعم في                   الشركة

 استناّدا إلى توصیات اتفاق باریس للمناخ.

  

المرحلة "إنشاء مصر، إلكتریك شنایدر شركة إدارة مجلس وعضو اإلدارة مجلس رئیس نائب الفتاح عبد شریف المهندس                   وقال

مع التعاون بروتوكول توقیع فور سنوات ثالث منذ بدأت كبیرة، نجاح قصة شهدت الشیخ شرم في الشمسیة الطاقة لمحطة                     األولي



 

 
 

 

 
وزیر ومعالي سیناء، جنوب محافظ فودة خالد اللواء معالي من المشروع لنجاح الهائل الدعم جانب إلى سیناء، جنوب                    محافظة

 الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر".

  

مشروع من األولى المرحلة بإطالق سروره عن انیرجي، انترو شركة إدارة مجلس رئیس عباس ممدوح أعرب السیاق هذا                    وفي

المشروع نجاح واصًفا المتجددة، الطاقة وتطبیقات مجاالت في الشركة توسعات باكورة باعتباره الشیخ شرم في الشمسیة                  الطاقة

المتجددة الطاقة قطاع في ومتكاملة ضخمة منظومة لبناء الزاویة حجر بأنه میجاوات 5 بقدرة للكهرباء القومیة الشبكة تغذیة                    في

أعمال تنویع فقط یستهدف ال المتجددة الطاقة مشروعات في الدخول على الشركة تركیز أن وأضاف اإلقلیمیة. الساحة                   على

یستهدف وإنما مصر، في مطرًدا نمًوا یشهد الذي والمرافق الخدمات قطاع في والتوسع الطاقة قطاع في الشركة                   ومشروعات

 أیًضا القیام بدور وطني ملموس للمساهمة في تنمیة شبكة الكهرباء القومیة.

میجاوات 35 بواقع المحطة قدرة لزیادة الالزمة واالستعدادات الخطط استكمال على شركائها مع انیرجي» «انترو ستعمل                  كما

 إضافیة من أجل الوصول بطاقتها اإلجمالیة إلى 40 میجاوات.

  

یكفي ما وهو ساعة، / جیجاوات 10 قدرها بطاقة للكهرباء القومیة الشبكة میجاوات 5 البالغة للمحطة الحالیة القدرات                    وتغذى

سیعمل الذي النجاح وهو سنوًیا، طًنا 3506 إلى یصل بما الكربونیة البصمة تقلیص مع سكنیة وحدة 2000 من أكثر                     لتغطیة

من الطاقة إجمالي من %20 إلنتاج الوصول بهدف المتجددة الطاقة حلول تطویر في الدولة استراتیجیة تعزیز على                   بدوره

 المصادر النظیفة بحلول عام 2022.

  

هذا إلتمام المتضافرة الجهود أن إلكتریك»، التوكل «جیال بشركة اإلدارة مجلس رئیس توكل عمر محمد أ/ قال جانبه                    ومن

المحیطة المنطقة في التجاریة المشروعات وكذلك المواطنین من العدید حیاة على ملموس إیجابي بمردود جاءت                 المشروع

القریب. المستقبل في المواطنین آالف ثمارها یجني سوف المشروع من القادمة المراحل على العمل استمرار أن مشیًرا                   بالمحطة،

مصر برؤیة ملتزم كشریك تعمل حیث الشمسیة، الطاقة قطاع في رائدة كشركة جیال برزت الماضیة، القلیلة السنوات مدى                    على

مالیین لخدمة األوسط والشرق أفریقیا في واإلقلیمیة المحلیة محفظتنا توسیع على أعیننا تنطلق النظیفة. الطاقة                 الستخدام

 األشخاص ودعم الجهود العالمیة إلى تحقیق هدف التنمیة المستدامة لألمم المتحدة رقم 7 ".

  

األولى مراحله من بدًءا التطویر عملیة إدارة ذلك في بما للمشروع الرئیسي المطور بدور انیرجي» «انترو شركة                   وقامت

فیما مشارك، كمطور الكتریك» التوكل «جیال شركة انیرجي؛ انترو إلى انضمت وقد البناء، المكتملة صورته إلى                  ووصوال

 قامت شركة «شنایدر إلكتریك» بدور الشریك الفني للمشروع.

  

 —نهایة البیان—

  

 عن شركة «انترو انیرجي»

  

القابضة المصریة الشركات إحدى وهي جروب؛ انتر لشركة التابعة الطاقة استثمارات ذراع انیرجي» «انترو شركة                 تمثل

وتدویر وإدارة المتجددة والطاقة الطبیعي والغاز البترول تشمل مختلفة قطاعات في متنوعة استثماریة محفظة وتضم                 الرائدة

محفظة بدورها انیرجي» «انترو وتمتلك والتشیید. والعقارات والمشروبات واألغذیة المعلومات وتكنولوجیا والهندسة              المخلفات

(ADES لندن بورصة في التداول (كود أدیس شركة مظلتها تحت تضم حیث والغاز، النفط قطاع في المشروعات من                    متنوعة



 

 
 

 

 
في الرائدة سوالر انترو شركة عن فضال إفریقیا، وشمال األوسط الشرق بمنطقة النفط قطاع في الحفر لخدمات مزود                    أكبر

 مجاالت الطاقة المتجددة، وشركة انفیرون ادابت المتخصصة في إدارة وتدویر المخلفات.

  

 عن شركة «جیال التوكل الیكتریك»

  

بما المصري، السوق في متكاملة كهربائیة حلول لتقدیم واألنشطة القطاعات مختلف في تخصص إلیكتریك التوكل جیال                  شركة

الكهرباء إنتاج على أیًضا الشركة تركز المتخصصة. الكهربائیة واإلنشاءات والتجارة التصنیع وأنشطة خدمات ذلك                في

 وتوزیعها من الطاقة المتجددة باستثمارات متنوعة عبر 5 محطات للطاقة الشمسیة بطاقة إجمالیة 140 میجاوات في مصر.

  

 عن شركة «شنایدر إلكتریك»

  

البیانات قواعد ومراكز والمباني المنازل في اآللي والتحكّم الطاقة إدارة في متخصصة رائدة عالمیة شركة هي إلكتریك                   شنایدر

في رائدة شركة شك بال إلكتریك شنایدر شركة تعتبر حیث عاماً، 100 من ألكثر تاریخها یمتد والصناعات. التحتیة                    والبنیات

متكاملة كفاءة ذات حلول توفر فهي اآللي. التحكّم أنظمة وفي اآلمنة، والطاقة والمنخفض، المتوسط الضغط في – الطاقة                    إدارة

على والمطورین الشركاء أكبر مع نعمل نحن العالمیة، شبكتنا إطار وفي والبرمجیات. اآللي التحكّم مع الطاقة دمج خالل                    من

شركة نجاح وراء السبب هم وشركاؤنا موظفونا بأن نؤمن نحن عملیة. وكفاءة فوري تحكّم على للحصول المفتوحة                   منصتنا

 شنایدر إلیكتریك وأن التزامنا لالبتكار والتنوع واالستدامة یضمن توفر جمیع خدماتنا بفاعلیة لكل فرد وفي كل زمان ومكان.

https://www.schneider-electric.com 

 

 لالستعالم والتواصل:

 

  شركة «انترو انیرجي»

 محمد االخضر

mohamed.elakhdar@introgroup.org  

introgroup.org 

 

 

  «جیال التوكل الیكتریك»

 محمد توكل

 مدیر تطویر األعمال

m@altawakol.com 

/https://gilaelectric.com 

 

  عن شركة «شنایدر إلكتریك»

 ریم زكي

 مدیر تسویق وأعالم

https://www.schneider-electric.com/
https://gilaelectric.com/
https://gilaelectric.com/
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