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2021مارس ، 30القاھرة،  

سیمنس للطاقة تنفذ مشروًعا لدعم استقرار شبكة الكھرباء السودانیة  
لسودان    من مصر للطاقة الكھربائیةتصدیر ابما یتیح  

مع تخفیض االنبعاثات الكربونیة ُیعتمد علیھاطاقةامدادات  مشروع استقرار شبكة الكھرباء السودانیة یؤّمن
    حلول الشبكات من سیمنس للطاقة تتیح الربط الكھربائي بین مصر والسودان

ستقرار  التحقیق محطتینالشركة المصریة لنقل الكھرباء والشركة السودانیة لنقل الكھرباء المحدودة، سیمنس للطاقة عقدًا إلقامة كل من منحت 

.  وبصورة ُیعتمد علیھا الطاقة الكھربائیة من مصر للسودان بسالسةاتبما یضمن تدفق امداد ،شبكة الكھرباء السودانیة

%  60یشار إلى أّن  في جمیع أنحاء السودان.  ورفع مستوى اعتمادیة الطاقةت الكھربائیةمداداالالمشروع في تحسین ایسھمومن المتوقع أن  

فقط من سكان السودان لدیھم طاقة كھربائیة في الوقت الحالي.  

STATCOMالمعّوض االستاتیكي المتزامنتكنولوجیا  بھذا الحجم یتم تنفیذه في السودان، ویعتمد على  وول من نوعھ  األ ھو  ھذا العقد  عتبر یُ و

أثناء نقل الطاقة تبًعا لحالة الشبكة. وسیعمل بصورة أوتوماتیكیة  بتسویة وتنظیم التباینات في الجھدمن سیمنس للطاقة. وتقوم ھذه التكنولوجیا  

للجھد الكھربائي.  طریق التعویض التفاعلي للطاقة والدعم الدینامیكيھذا الحل على تقویة واستقرار شبكة الكھرباء السودانیة، عن 

ھذا  سیعمل  نائب الرئیس لحلول نقل الطاقة بمنطقة الشرق األوسط في سیمنس للطاقة: "-وتعلیًقا على ھذا المشروع، یقول السید/محمود حنفي

إننا نفخر في سیمنس التحول االقتصادي في السودان.  المساھمة في  على دعم النمو االقتصادي وتوفیر المزید من الوظائف والمشروع الطموح

الكھربائیةتحول قطاع الطاقة ودعم تبادل الطاقةخطى  إلسراع بفي اا حیویً دوًرا  لعبالذي یتنا في ھذا المشروع االستراتیجي  للطاقة بمشارك

توفیر الطاقة وتأمین امداداتھا لمزید من  یل خطط  بتعجمع التزام سیمنس للطاقة  المشروعیتوافق ھذا  في الوقت نفسھ،  بین مصر والسودان.  

."ااقتصادیً جدٍ مُ بشكٍل السودانیین بأسلوب مستدام و

في بلدة مروي  المحطة الثانیة  ، بینما تقام  في مدینة دُنقال، عاصمة الوالیة الشمالیة في السودان اللتین یتضمنھما المشروعالمحطتیندى  احستقام  

أحد أكبر مشروعات  ،  كیلومتر شمالي العاصمة السودانیة الخرطوم، وھي البلدة التي یتواجد فیھا سد مروي العالي330ُبعد  التي تقع على  

الطاقة الكھرومائیة في أفریقیا.  

نشرة صحفیة
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مد علیھا  العضو المنتدب لشركة سیمنس للطاقة مصر: "سیساعد ھذا المشروع مصرعلى تصدیر طاقة كھربائیة ُیعت-یضیف السید/عماد غالي

ھذا  للسودان، وھو ما یمثل خطوة ھامة في سبیل تحقیق رؤیة مصر في أن تصبح مركًزا اقلیمًیا للطاقة في المنطقة. إننا فخورین بمشاركتنا في 

."الخاصة بقطاع الطاقةھدافھاالمشروع وبمساعدة مصر في تحقیق أ 

الھ خالل عامین.   ومن المتوقع استكم،2021في مارس  یبدأ العمل في المشروع 

ساھم مشروعات الربط الكھربائي بین الدول في إعادة تشكیل مستقبل قطاع الطاقة والبنیة التحتیة لشبكات نقل الطاقة خالل السنوات  ھذا وت

ةشبكتأمین الفيHVAC المترددالجھد  وHVDCالمستمر الجھد  كل منلىعھم الحلول التكنولوجیة لنقل التیار  تس،القادمة. فعلى سبیل المثال

، وھو ما یتیح تبادل الطاقة الكھربائیة تباینةل على ترددات ومستویات جھد منقل الطاقة داخل شبكات الطاقة الوطنیة التي تعمعملیات  واستقرار  

كسید  بین الدول، بھدف زیادة امدادات الطاقة الكھربائیة ودعم النمو االقتصادي وتحفیز تولید الطاقة بشكل مستدام مع تقلیل انبعاثات ثاني أ

الكربون.   

بالشبكة القومیة للكھرباء، وھي المحطة التي  ، استكملت سیمنس للطاقة مشروع ربط محطة محوالت توشكى الفرعیة للطاقة2019وفي عام 

تعظیم قدرات قطاع الطاقة في  تلعب دوًرا استراتیجًیا في مشروع الربط الكھربائي بین مصر والسودان. لقد استثمرت مصر بشكل مكثف في  

% في أقل من ثالث  40د بنسبة وصلت إلى  العمالقة التي أقامتھا سیمنس للطاقة في مصر زیادة قدرات التولی ولید  التالبالد، إذ أتاحت محطات 

لتصبح مصر مركًزا اقلیمًیا للطاقة في المنطقة.   ، سنوات. واآلن تتطلع الدولة لتصدیر فوائضھا من الطاقة الكھربائیة للدول المجاورة
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ة  سیمنس للطاقة ھي احدى الشركات العالمیة الرائدة في مجال تكنولوجیا الطاقة. تتعاون الشركة مع عمالئھا وشركائھا في ابتكار نظم الطاقسیمنس للطاقة 
مكونات  ، وھو ما یدعم انتقال سلس نحو عالم الغد األكثر استدامة. ومن خالل محفظتھا المتكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات التي تغطي كافةالمستقبلیة

جیا الطاقة التقلیدیة  سالسل القیمة لقطاع الطاقة، بدایة من تولید ونقل الطاقة وصوًال لحلول تخزین الطاقة. ھذا وتتضمن محفظة منتجات الشركة حلول تكنولو
والمحوالت الكھربائیة.  والمتجددة مثل التوربینات البخاریة والغازیة والوحدات الھجینة لتولید الطاقة التي تعتمد على الھیدروجین، باإلضافة لمولدات الطاقة  

وقت نفسھ، تمتلك سیمنس للطاقة الحصة الحاكمة من  % من محفظة حلول ومنتجات الشركة لیس لھا انبعاثات كربونیة. في ال50تجدر اإلشارة ان أكثر من 
) وھو ما یجعل منھا كبرى الشركات العالمیة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة. یشار إلى أّن الحلول  SGREأسھم شركة سیمنس جامیسا للطاقة المتجددة (

دولة  90موظف في أكثر من  90000الكھربائیة في العالم. یعمل في سیمنس للطاقة  التكنولوجیة من سیمنس للطاقة تساھم في تولید حوالي سُدُس الطاقة  
. لمزید من المعلومات یرجى زیارة 2020ملیار یورو في العام المالي 27.5حول العالم، وقد حققت الشركة إیرادات بقیمة 


