
 

يك»  يك وولونج» مع  توقع اتفاقية « السويدي إليكتر الكهربائية وإنشاء مركز  المحركات لتجارة « إليكتر

ن صناعة المحركات وبحث بمستوى عالم  صيانة  اتيجية لتوطي    مرص استر
ن
 ف

 

يك    أعلنت السويدي  ,2022أبريل   26 القاهرة   كة   –إليكتر ي مجال توفتر حلول الطاقة المتكاملة والبنية التحتية  الشر
الرائدة ف 

كة وولونج  توقيع اتفاقيةوالحلول الرقمية،   يك  مع شر كات  -  إليكتر ي تصنيع المحركاتإحدى الشر
 ،الكهربائية  الرائدة عالمًيا ف 

اتيجية توطير  بمستوى عالمي  المحركات الكهربائية وإنشاء مركز صيانة    تهدف إىل تجارة  المحركات بمرص.   صناعة وبحث إستر

يك، ستعمل  ه االتفاقيةوبموجب هذ كة ولونج    السويدي إليكتر يكبالتعاون مع شر محركات كهربائية بأعىل  عىل توفتر    إليكتر

ي معايتر    للسوق المرصي  جودة ي  ل  NEMAو    IECتلب 
ستخدم ف 

ُ
لية  محركات  بداية من  العديد من الصناعاتت ،  األجهزة المت  

ي الصناعات الثقيلةمالمتوسط المستخد الجهد وحبر محركات  الكهربائية،والسيارات 
 . ة ف 

المهندس   بحضور  يك  إليكتر السويدي  كة  لشر الرئيسي  المقر  ي 
ف  التوقيع  مراسم  الرحمنوجرت  قطاعالسويدي    عبد    رئيس 

اتيجية والتطوير المؤسسي   يكسويدي  للاالستر ق    إليكتر ي أوروبا والشر
كة وولونج ف  والسيد ماركو فيكمان الرئيس التنفيذي لشر

 األوسط وأفريقيا.  

كة    أن التعاون"  ،السويدي  الرحمنعبد  المهندس  رصح  و  يك يهدف إىل توفتر محركات كهربائية   وولونجعالمية مثل  مع شر إليكتر

 القدرة عىل المنافسة العالمية."تعزيز وتشجيع التصدير و تتوافق مع المعايتر الدولية  ةكفاءة عاليذات  

امنا بتوفتر  نحو    عالمة فارقة مهمةمثل  ت  "أن هذه االتفاقية  وأضاف   
مجموعة واسعة من المنتجات الكهربائية. لدينا حالًيا  التر

أفريقيا م  10 انيا،  تشمل    وآسيا   صانع عت   يا وزامبيا وباكستان وتت   مجموعة كاملة من تنتج  مرص والجزائر وإندونيسيا ونيجتر

ي المحوالت و
 " . "باص واي" للتوزي    ع الكهربائ 

ق األوسط وأفريقيا    قالومن جانبه   ي أوروبا والشر
كة وولونج ف  إننا سعداء بتوقيع "السيد ماركو فيكمان الرئيس التنفيذي لشر

يكهذه االتفاقية ونتطلع للعمل   وع الذي  مع السويدي إليكتر ي هذا المشر
ي مرص ومنطقة    مهمةيمثل انطالقة    ف 

ألنشطتنا ف 

ي الوال 
ق األوسط بالنظر إىل تجاربنا الناجحة ف   يات المتحدة وآسيا وأوروبا". الشر

يكبأن التعاون مع السويدي إ"وأضاف   امنا بتقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة لعمالئنا عىل مستوى   ليكتر ي إطار التر 
ي ف 
يأئر

 ."مجتمعي العالم والعمل الجاد باستمرار من أجل االزدهار االقتصادي والتقدم ال

ا لالتفاقية
ً
المنطقة   ووفق ي 

الصيانة ف  أكت  مراكز  ا من 
ً
يك واحد إليكتر السويدي  الجانبير  ستنسر   سوف  ، والذي  الموقعة بير  

التقنيات إلعادة تأهيل المحركات، كذلك عزل ملفات الجهد المتوسط  أحدثاىل  باإلضافةطن،  50يحتوي علة أوناش حبر 
أمتر باإلضافة إىل وجود وحدة    6طن وطول    20لعضو الدوار حبر  ، وكذلك القدرة عىل إعادة اعمال إتزان اكيلو فولت  15حبر  

 كيلو فولت.   15ميجاوات وجهد  10إختبارات للمحركات حبر قدرة  

ي تشملالسويدي  وتتنوع محفظة  
ي    690الجهد المنخفض حبر  محركات    اآلن  والبر

ي تستخدم ف 
الصناعات الخفيفة  فولت والبر

ي    15إىل محركات الجهد المتوسط حبر    ومحطات توزي    ع المياة،
ي تستخدم ف 

ات الثقيلة وتوليد الكهرباء صانعالكيلو فولت البر
كة ولونج العالمية  ومحطات رفع المياه العمالقة. وسوف تكون المحركات المقدمة بمختلف العالمات التجارية التابعة لشر

، وبرووك كرومبتون، وشورش ، ولورينس سكوت(.   ي ي ئ 
 )إيه ئر

 ه انت

 

 



 

يك    نبذة عن السويدي إليكتر

كة ال س وي دي إل ي ك ت ري ك   ي أفريقيا  EGX)المدرجة بالبورصة المرصية    (SWDY.CAشر
ي مجال توفتر حلول الطاقة المتكاملة ف 

كة رائدة ف  هي شر

ي نمو  
ق األوسط، ومساهم هام ف  كة محفظة تتضمن جميع مجاالت الطاقة التق  االقتصاد والشر   المرصي؛ لدى الشر

ً
ليدية والمتجددة جنبا

ي العالم للكابالت والعدادات، وبخاصة العدادات الذكية؛  
كات المصنعة ف  إىل جنب مع الخدمات ذات الصلة؛ وهي واحدة من أكت  الشر

ال ها من  المحوالت والعوازل وغتر الكهربائية وتصنيع  المقاوالت  ي مجال 
اإلقليمية والقارية ف  كات  الشر أكت   أنها واحدة من  منتجات كما 

كة م شر ات المحلية والقوى العاملة، تلتر  ي تعمل   ال س وي دي إل ي ك ت ري ك الكهربائية؛ مع وجود ثروة من الخت 
ي تزويد الدول البر

بالمساعدة ف 

كة ال س وي دي إل ي ك ت ري ك إيرادات من عمليات مستمرة بلغت جنيه    مليار    46.4 بها بمصادر طاقة موثوق بها وبأسعار معقولة، حققت شر

ي دخل  
ي نهاية ديسمت     3.8مرصي وصاف 

كة حواىلي  2020مليار جنيه، ف 
موظف حول العالم؛ مزيد من المعلومات   15,000، لدى الشر

نت ف    www.elsewedyelectric.com  متاحة عىل شبكة اإلنتر
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