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  القاهرة في 7 أغسطس، 2019

 الشركة المصریة لنقل الكهرباء ُتكّلف سیمنس بإجراء سلسلة من
 دراسات شبكات نقل الطاقة الكهربائیة خالل الخمس أعوام القادمة

 
 

  ستقوم الدراسات بإظهار دور التكنولوجیا الذكیة في تطویر أسالیب نقل وإدارة وتوزیع الطاقة●

 الشبكات الرقمیة ستقوم بدورًا رئیسیًا في تطویر منظومة مستدامة للطاقة في مصر من خالل تیسیر دمج وربط●

  مصادر الطاقة الجدیدة والمتجددة مع الشبكة بسالسة

 

سنوات الخمسة مدار على الدراسات من سلسلة بإجراء بتكلیفها قامت الكهرباء لنقل المصریة الشركة أن الیوم سیمنس                   أعلنت

التكنولوجیة الحلول واستخدام تفعیل جدوى على الوقوف في الشركة یساعد بما القائمة الطاقة نقل شبكة واختبار                  لتحلیل

  المختلفة والمتطورة في قطاع الطاقة.
 

تعمل حیث الشبكة، تطویر في الذكیة للتكنولوجیا الممكن الدور استبیان على سیمنس ستجریها التي الدراسات وستعمل                  هذا

الخبرات نقل ولضمان جذریة. بصورة الطاقة وتخزین وإدارة وتوزیع تولید طرق تطویر على المتطورة التكنولوجیة                 الحلول

دراسات قطاع مهندسي لدعم متكامًال تدریبیًا برنامجًا الدراسات تلك ستتضمن المحلیة، المهارات وتنمیة القدرات وصقل                 وبناء

أیضًا سیتم كما الشاملة، الدراسة هذه إجراء في لسیمنس المشارك الفریق وهو الكهرباء، لنقل المصریة بالشركة                  الشبكات

فریق قدرات تعزیز بهدف PSS® Product Suite سیمنس شركة منتجات ضمن للبرمجیات جدیدة ونماذج أدوات                 توفیر

  الدراسات والتخطیط بالشركة المصریة لنقل الكهرباء فضًال عن تقدیم الدعم الفني للبرامج الُمستخدمة لمدة ستة أعوام.

 

لنقل المصریة الشركة إدارة مجلس رئیس مشالي، صباح المهندسة/ صرحت الدراسة، تلك بإجراء سیمنس تكلیف على                  وتعلیقًا

على العمل یجري فإنه واالعتمادیة، بالكفاءة تتسم كهربائیة طاقة لتوفیر الطموحة الحكومیة الخطط إطار "في                 الكهرباء:

عددًا فیه نواجه الذي الوقت في هذا ویأتي االعتمادیة مستوى من عالیة درجة على المصریة القومیة الشبكة تكون أن                     ضمان

مما الكهرباء إلنتاج والمتجددة الجدیدة الطاقة مصادر على االعتماد في التوسع أهمها من والتي علیها؛ نعمل التي التحدیات                    من

الذي الدور أهمیة على نؤكد لذا الطاقات، من النوع لهذا السریعة التغیرات طبیعة مع تتعامل قویة شبكات وجود                    یستدعي

  ستقوم بها شركة سیمنس في تقدیم الدعم الفني الالزم لعمل الدراسات المطلوبة للشبكة".

 

دورًا الرقمیة الشبكات "ستلعب مصر: في الرقمیة سیمنس لشبكات للرئیس األول النائب فوزي، /ایهاب المهندس                 ویضیف

بما الشبكة، في والمتنوعة الجدیدة الطاقة مصادر دمج تیسیر خالل من مصر في للطاقة مستدامة منظومة خلق في                    رئیسیًا

ورؤیة مرونة یمنح وبما الرئیسیة، الكهرباء شبكة ضمن دمجها امكانیة مع والموزعة، الموّلدة الطاقة حجم في زیادة                   سیتیح

في الكهرباء لنقل المصریة الشركة دعم لنا ستتیح التي الهامة الفرصة بتلك سعداء إننا الشبكة. ومكونات أجزاء لكافة                    كاملة

  مسیرتها نحو التحول الرقمي للبنیة التحتیة لشبكة نقل الكهرباء في البالد باعتبارنا شریك تكنولوجي"
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على الطلب في كبیرة زیادة حدوث في الصناعیة والمشروعات التحتیة البنیة مشروعات في الكبیر التوسع وساهم                  هذا

الدورة بنظام الطاقة لتولید محطات أكبر بینها من كان التي الطاقة لتولید محطات اقامة جانب فإلى مصر. في                    الكهرباء

سوق توجهات تتضمن الصدد، هذا وفي القومي. المستوى على أیضًا المتجددة بالطاقة االهتمام تزاید فقد العالم، في                   المركبة

یزال ما بینما فعلیًا بعضها استكمال تم التي العمالقة الشمسیة الطاقة تولید مجمعات من كبیر عدد إقامة حالیًا المصري                     الطاقة

مركزًا تكون أن مصر تستهدف البالد، في المولدة الطاقة من فائض وجود ومع االنشاء. تحت األخرى المشروعات من                    عدد

  اقلیمیًا لتصدیر ونقل وتبادل الطاقة مع الدول العربیة واألفریقیة واألوروبیة.

 

القومیة الشبكة تواجه التي التحدیات على والوقوف الفرص الستكشاف سیمنس ستجریها التي الدراسة ستسعى ذلك                 إلى

ضمن ومن الكهربائیة الطاقة على تعتمد التي الذكیة النقل وأنظمة القومیة المشروعات تنفیذ في التوسع مع خاصة                   للكهرباء،

الدراسة ستركز كما الكهربائیة. السیارات شحن محطات ومشروعات السریع الكهربائي القطار مشروع المشروعات               هذه

  أیضا على دراسة المشروعات الحیویة في قطاع الطاقة ومن بینها:

 

  مجمع بنبان للطاقة الشمسیة
تولید مشروعات أكبر من واحدًا یجعله ما وهو میجاوات، 1800 الشمسیة للطاقة بنبان لمجمع التولید قدرات اجمالي                   تصل

منزل. ملیون تكفي كهربائیة طاقة بتولید وسیقوم البالد جنوب في المجمع یقع العالم. في طموحًا وأكثرها الشمسیة                   الطاقة

الدراسة خالل من القومیة للشبكة التشغیلیة العملیات على وتأثیرها بالمشروع الخاصة الربط شبكة بتحلیل سیمنس                 وستقوم

  التفصیلیة التي ستقوم بها.

 

  مشروع الربط الكهربائي بین مصر والسودان
ووصوًال المصریة توشكى مدینة من انطالقًا البلدین، كال في الكهرباء شبكتي بین للربط االستراتیجي المشروع هذا                  یهدف

الذروة ساعات اختالف ومع فولت. كیلو 220 وجهد كم 800 بطول الكهربائي للنقل خط خالل من السودان، في دنقلة                     لمدینة

ما وهو الشقیقین القطرین بین الكهربائي التبادل دعم على الكهربائي الربط مشروع سیساعد البلدین، في الیوم مدار                   على

لضمان أساسي بشكل الدراسة وتهدف والسودان. مصر في االقتصادي بالنمو واالسراع الطاقة امدادات زیادة على                 سیعمل

  أعلى مستویات الثبات في منظومة نقل الطاقة بما یعمل على تقلیل حدوث أیة أخطاء أو اضطرابات في الشبكة.

 

  مشروع تطویر شرق العوینات

المنطقة هذه ُبعد مع ولكن بتطویرها، الدولة تقوم التي الزراعیة المشروعات وأهم أكبر من العوینات شرق مشروع                   ُیعد

ولهذا بها، توقف أي حدوث دون واإلنتاج التشغیل خطط احتیاجات لتلبیة مستدامة كهربائیة لطاقة المشروع یحتاج                  النائیة،

  ستحدد الدراسة التحدیات المرتبطة بتوفیر الطاقة للمواقع النائیة بهذا المشروع القومي الكبیر.

 
 

  لالستفسارات اإلعالمیة:
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  هبة عبد الحمید

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

siemens_me@  :یرجى متابعتنا على تویتر 

 

 
تتعامل المستقبل. وفي اآلن العمالء الحتیاجات طبقًا الذكیة التحتیة البنیة مجال في العالمي السوق تشكیل ُتعید التي عالمیًا الرائدة الشركة هي الذكیة التحتیة للبنیة                          سیمنس

توفر الذكیة التحتیة للبنیة سیمنس والصناعات. والمباني الطاقة نظم بین بالربط القیام خالل من المناخي، والتغیر التحضر بحركة والمرتبطة الملحة التحدیات مع                        الشركة

وصوًال الطاقة تولید محطات من بدایة والخدمات والحلول والنظم المنتجات تتضمن والتي واحد، مصدر من لالستخدام الجاهزة الحلول من وشاملة متكاملة محفظة                        لعمالئها

في فعالة بصورة المساهمة مع التقدم، على والمجتمعات االزدهار على عمالئها الشركة تساعد العالم، في الرقمیة البیئة على االعتماد زیادة ومع النهائي. المستهلك                         إلى

بها ویعمل لها، رئیسیًا مقرًا السویسریة تسوج مدینة من الشركة تتخذ بالجمیع. تعتني التي البیئات توفر الذكیة التحتیة للبنیة سیمنس إّن الكوكب. وحمایة البیئة على                           المحافظة

  حوالي 71000 موظف حول العالم.
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