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  2020 أكتوبر 15القاهرة في 

 تاحبافتسيمنس تساهم في تطوير قطاع الطاقة المصري 
 مركز جديد للخدمة وأكاديمية للتدريب

 

    

ات مالخدوأكاديمية للتدريب في مصر. يُعد مركز  اتللخدممصر افتتحت سيمنس للطاقة اليوم مركز 

الجديد األول من نوعه في المنطقة، ويضم مركًزا لإلصالح ومركًزا للمعدات ومستودًعا لقطع الغيار تحت 

  سقف واحد.  

للتدريب التقني والتي تُعد مركًزا متطوًرا للتدريب األلمانية يضم المركز أيًضا مقر األكاديمية المصرية 

الة تحالفًا استراتيجيًا بين كل من سيمنس والوك-ةبصفة خاص-األكاديميةالفني والمهني في المنطقة. تمثل 

والتنمية  قتصادي األلمانية للتعاون اإل الفيدراليةنيابة عن الوزارة -)GIZاأللمانية للتعاون الدولي (

)BMZ يب هدف دعم التدروتست نموذًجا مبتكًرا للشراكات بين القطاعين العام والخاصاألكاديمية ). تُعد

 لمتدربينا صقل مهارات خالل في كافة الصناعات، من المصريين للمهندسين والفنيينالمهني المتخصص 

بما في ذلك سالمة أماكن العمل والتشغيل اآللي. وباإلضافة للدعم الذي تقدمه األكاديمية  في عدة تخصصات

نوعها في  دة منن المراكز الفريم أيًضا األكاديميةتُعد هني والتعليم الفني في مصر، في مجال التدريب الم

ل صناعة كتدريبية حسب الطلب وطبقًا الحتياجات ال هاتقديم الخدمات للقطاع الصناعي، حيث تقدم خدمات

  الصناعات المحلية في السوق المصري.  من 

 

الرئيس -و كايسرج افتتح المنشآت الجديدة بالمنطقة االقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة كل من: السيد/

، لعالميةاورئيس المجلس اإلشرافي لشركة سيمنس للطاقة  العالميةالتنفيذي لشركة سيمنس والرئيس 

سيريل  /لدكتورا نائب الرئيس التنفيذي لقطاع توليد الطاقة في سيمنس للطاقة، بحضور-كريم أمين والسيد/

ة، والطاقة المتجددوزير الكهرباء -محمد شاكر سفير ألمانيا االتحادية بالقاهرة، واألستاذ الدكتور/-نون

ين ولفيف من كبار المسئول ،رئيس مجلس إدارة المنطقة االقتصادية لقناة السويس-يحي زكي والمهندس/

  التنفيذيين في سيمنس للطاقة. 

 

يمنس نائب الرئيس التنفيذي لقطاع توليد الطاقة في س-وتعليقًا على هذا اإلنجاز الهام، يقول السيد/كريم أمين

الجديد يُمثل خطوة محورية تؤكد التزامنا تجاه مصر والمنطقة.  مصر للخدماتتتاح مركز للطاقة: "إّن اف

لطاقة يد اقطاع توللالصيانة واإلصالح  تكنولوجيا ياتتقديم أرقى مستو إننا نستهدف من خالل هذا المركز

ادر افة للكو. إّن الموقع االستراتيجي الذي تتمتع به العين السخنة، باإلضةفي مصر والدول المجاور

 ذا المجمعه تجعل منوالمواهب المصرية المتميزة التي ستتلقى تدريبها في األكاديمية الملحقة بالمركز س

يب في قطاع توليد الطاقة والتدر عمليةالدمج بين التطبيقات الصرًحا اقليميًا لخدمة المنطقة بأكملها. إّن 

التقني المتميز يمثل فرصة رائعة لتحفيز الجيل الجديد من المتخصصين في هذا المجال بالسوق المصري، 
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كما يمثل حافًزا لنا أيضاً كي نتوسع في إقامة مراكز مماثلة في الشرق األوسط وأفريقيا انطالقًا من هذا 

   " .المركز اإلقليمي الهام

 

نوايا مع الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة  اتفاقمراسم االفتتاح، وقّعت سيمنس للطاقة على  وخالل 

د يستهدف تقديم الدعم الفني عن بُعد لمحطات تولي مصر للخدماتفي مركز  شراكةلتأسيس  مصر للصيانة

ا، متصل رقميً ون سيكوالذي يمثل محور الشراكة . مركز اإلصالح الطاقة في فترات التوقف عن العمل

يانة تقديم الدعم الفني وأعمال الصو وتشخيص أعطال الطاقة للخبرة الرقمية وسيضم في المستقبل مراكز

  .     الكهربائية مولداتالرية ولنظم الطاقة الموزعة والتوربينات الغازية والبخا

  

ن ة معدالت التوطيعلى زيادفي العين السخنة سيعمل الخاص بسيمنس للطاقة  مصر للخدماتمركز إّن 

يًضا من أستوفر سيمنس للطاقة  سالسل التوريد بقطاع الطاقة المصري وبالتالي دعم االقتصاد الوطني.ل

لتوربينات الغازية والبخارية والمولدات كل من اخدماتها للمعدات واألجزاء الدوارة لخالل المركز 

اإلصالح في مجال  ث تكنولوجيا عالميةمركز المجهز بأحدويتمكن هذا الالكهربائية وضواغط الهواء. 

ليل لى تقإصالح وتجديد المعدات بدًال من ارسالها للخارج للقيام بذلك، وهو ما سيعمل عمن  ،لصيانةوا

 هذا المجمعب باهظة. في الوقت نفسه يقدم مركز تحسين كفاءة التوليدتكاليف شحن وبدون  وقت اإلصالح

خدماته على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع لحاالت الطوارئ على المستوى المحلي والعالمي من خالل 

 فريق الدعم الفني الخاص به. 

 

هذه النشرة الصحفية والصورة/الصور الصحفية/والمزيد من المواد اإلعالمية األخرى متاحة على: 

energy.com/press-www.siemens  

  www.twitter.com/siemens_energyتابعونا على تويتر: 

 

مع ركة الشتعاون سيمنس للطاقة هي احدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة. ت لطاقةلسيمنس 

ئها وشركائها في ابتكار نظم الطاقة المستقبلية، وهو ما يدعم انتقال سلس نحو عالم الغد األكثر استدامة. ومن عمال

طي كافة مكونات سالسل القيمة لقطاع الطاقة، والخدمات التي تغ متكاملة من الحلول والمنتجاتال تهامحفظخالل 

بداية من توليد ونقل الطاقة وصوًال لحلول تخزين الطاقة. هذا وتتضمن محفظة منتجات الشركة حلول تكنولوجيا 

الطاقة التقليدية والمتجددة مثل التوربينات البخارية والغازية والوحدات الهجينة لتوليد الطاقة التي تعتمد على 

من محفظة حلول  %50ين، باإلضافة لمولدات الطاقة والمحوالت الكهربائية. تجدر اإلشارة ان أكثر من الهيدروج

ومنتجات الشركة ليس لها انبعاثات كربونية. في الوقت نفسه، تمتلك سيمنس للطاقة الحصة الحاكمة من أسهم شركة 

كات العالمية الرائدة في مجال الطاقة ) وهو ما يجعل منها كبرى الشرSGREسيمنس جاميسا للطاقة المتجددة (

المتجددة. يشار إلى أّن الحلول التكنولوجية من سيمنس للطاقة تساهم في توليد حوالي ُسُدس الطاقة الكهربائية في 

وقد حققت الشركة إيرادات  حول العالم،دولة  90في أكثر من موظف  91000 يعمل في سيمنس للطاقة العالم.   

-www.siemens. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة 2019ورو في العام المالي مليار ي 29بقيمة 

energy.com        
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