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 2018 يوليو 25القاهرة في  

 

بناء أكبر محطات لتوليد الطاقة في العالم تعمل بنظام  االنتهاء من
 الدورة المركبة في زمن قياسي  

 
 للشبكة الوطنية لكهرباء مصرجيجاوات  14.4 المحطات الجديدة تضيف  

   كهرباءمليون مواطن مصري من ال 40 يزيد عن ما لبي احتياجاتالمحطات ت   

  نتيجة انخفاض استهالك المحطات للوقودتوفير أكثر من مليار دوالر سنوياً تمكين مصر من     

 
 

، بالمشروع شركائها كونسورتيومو اليوم سيمنس شركةأعلنت  وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية بالتعاون مع

بناء مشاريع مصر العمالقة في قطاع الطاقة وذلك في وقت قياسي استكمال ، أوراسكوم لإلنشاءات والسويدي الكتريك

والبرلس بني سويف توليد الطاقة الكهربائية،  محطات تشغيلبدء ب  عالمياً. هذا وقد احتفلت األطراف الُمشاركة بالمشروع

 14,4بنظام الدورة المركبة. هذا وَسُتَضيف المحطات الثالث للعمل  الثالث وتحويل المحطات ،إلدارية الجديدةوالعاصمة ا

مليون  40جيجاوات من الطاقة الكهربائية للشبكة الوطنية لكهرباء مصر، وهي كمية طاقة كافية لسد احتياجات ما َيزيد عن 

 مواطن مصري.

  

رقماً عالمياً جديداً في نجحوا في تسجيل قد ء شركاال كونسورتيوموسيمنس  وشركة مصر جاز الكبير، تكوناإلن ومع هذا

جيجاوات من الطاقة الكهربائية  14,4وفقاً ألكثر التقنيَّات تطّوراً وتوليد نحو نية تحتية في قطاع الطاقة بتنفيذ مشروعات 

 1200أنه لبناء محطة كهربائية تتكون من وحدة توليد واحدة بقدرة  هناشهراً. ُيشار  27,5لم تتجاوز  زمنية في فترة

،  بينما نجحت سيمنس شهراً  30 ما يزيد عن، فإن عمليات البناء وتشييد تتطلب ميجاوات وتعمل بنظام الدورة المركبة

في فترة لم  ، وذلكاقةوحدة لتوليد الط 12 ، بإجماليبناء ثالثة محطات بالتوازيمن في مشاريع مصر العمالقة  وشركاؤها

أكبر محطة في العالم تعتمد على الغاز  محطات الثالثالكل محطة من ها، ُتصبح شهراً. ومع استكمال بنائ   27,5تتجاوز 

 . جيجاوات 4.8الطبيعي وتعمل بنظام الدورة المركبة حيث تبلغ القدرة الكهربائية للكل محطة نحو 

          

مشاريع  "إّن استكمال ، قائالً:وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتورمحمد شاكر صرحوتعليقاً على هذا اإلنجاز الكبير، 

تطوير وتحديث البنية التحتية لل خطوة هامة في إطار استراتيجية الحكومة المصرية مث  يُ  مصر العمالقة في قطاع الطاقة

مب الكهربائيةوتعزيز قُدرات البالد من الطاقة  ولهذا السبب بالتحديد  ،اعي والتقدم االقتصادي في البالدالنمو الصن  ما َيدعَّ

، في إطار خطط التنمية للدولة ولدعم الطلب الُمتزايد بعنايةاستراتيجية، تم اختيارها  تمت اقامة المحطات الثالث في مواقع

هذه المحطات الجديدة أن  واثَّقون ناإنّ . ل على مستوى الدولةعلى الطاقة من القطاع االستهالكي والصناعي وقطاع األعما

 " توفير إمدادات طاقة ُمستدامة عبر خالل السنوات القادمةتمثل حجر الزاوية لالزدهار االقتصادي في مصر س
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توفير الكهرباء لمزيد من المنازل في صعيد مصر والدلتا فقط، ولكنها ستدعم  عمل علىلن تُيشار هنا أن المحطات الجديدة 

للصناعات  الالزمة طاقةالمن خالل توفير  ودعم قدرات الُمصنعيين المصريين أيضاً توجه البالد في التركيز على التصنيع

والغاز لس منشآت ومصانع األسمنت من المنتظر أن ُتغّذي محطة البر ،ستهالك الطاقة. فعلى سبيل المثالفي االكثيفة 

في هذه مشروعات البنية التحتية العمالقة التي تتم إقامتها  فضالً عنهذا  بالطاقة الكهربائية، والبترول والبتروكيماويات

 مناطق الدلتا. 

 الجديدة العاصمة اإلدارية الجديدة لمصر؛ وهي العاصمة التي من المنتظر أن محطة العاصمة  في الوقت نفسه، سّتخدم

المنطقة االقتصادية لمحور قناة  تلبية احتياجات المشاريع ومناطق الخدمات في  إلى جانب ماليين مواطن، هذا 5ها قطنُ يَ 

   صعيد مصر.في ركات بتلبية احتياجات المواطنين والمصانع والش محطة بني سويف. إلى ذلك تقوم السويس

  

مشاريعنا العمالقة في مصر  : "إّن اتمامالعالمية لشركة سيمنس ورئيس مجلس اإلدارة التنفيذي الرئيس، جو كايسروأضاف 

ُيحدث طفرة في منظومة الطاقة في مصر ولكنه سيُصبح أيضا نموذجا ُيحتذى به في بناء  فقط في مث ل هذا الوقت القياسي لن

إن هذه المشاريع العمالقة العالم. على مستوى مشاريع البنية التحتية للطاقة في دول أخرى في منطقة الشرق األوسط و

قيادة  ية من عمالئنا وشركائنا بالمشروع، فإني على الثقة مع األطراف المعنفي التعاون المبن ُترسي أيضا معياراً جديداً 

إننا نتّطلّع لتكرار هذا النموذج الفريد للشراكة و استثنائية.الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وفريقه لهذه المشاريع كانت 

 والجدوى االقتصادية واالستدامة".بناء أنظمة طاقة تتسم باالعتمادية ل تسعىفي دول أخرى 

 

-SGT5-8000 Hطراز  محطة من المحطات الثالث في تشغيلها على ثماني من توربينات سيمنس الغازيةوتعتمد كل 

classمن المحوالت 12و من الُمبادالت الحراريةوثماني  اتمولّدمن ال 12باإلضافة إلى  توربينات بخارية أربعة، و 

Transformers 500 جهدبوالعزل بالغاز  مل بتكنولوجيالنقل الطاقة من داخل كل محطة تع إلى جانب محطة محوالت 

. ومن أجل تعزيز شبكة مصر لنقل الطاقة الكهربائية، قامت سيمنس في بناء تشغيل ستة محطات محوالت كيلو فولت

إضافية لنقل كميات الطاقة الضخمة التي يتم توليدها من المحطة وربطها بشبكة الكهرباء في الدولة كما قامت الشركة بتوفير 

هذه  تشغيلمن المهندسين والفنيين المصريين والذين يتولوا حالياً مسئولية إدارة و 600يب التقّني والعملي لنحو التدر

 المحطات وذلك لتعزيز توطين التكنولوجيا ونقل الخبرات للكوادر المصرية.

 

نشعر  اليومسيمنس العالمية: "طاع المبيعات العالمية بإدارة الطاقة والغاز لشركة رئيس ق، ريم أمينأوضح كمن جانبه، 

وبكفاءة تزيد عن  في توليد الطاقة بالمحطات الثالث العمالقة بنظام الدورة المركبةبالفخر بأن تكنولوجيا سيمنس سُتساهم  

%، بما يضمن توفير طاقة كهربائية مستدامة ُيعتمد عليها لماليين المصريين. إّن توربينات سيمنس الغازية من طراز 61

H-Class الك من خالل تعظيم كفاءة استهفي تكاليف الوقود  توفير أكثر من مليار دوالر كل عامأيضا في مصر   ستساعد

        ."الوقود في المحطات المتطورة

 

 حول مشاريع مصر العمالقة للطاقة، برجاء زيارة الموقع اإللكتروني: لمزيد من المعلومات

egypt-for-www.siemens.com/press/energy  
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 لمزيد من المعلومات للسادة الصحفيين الرجاء التواصل مع:

 هبة عبد الحميد 

 heba.abdelhamid@siemens.com ؛ بريد إلكتروني:201068541171+هاتف: 

 

 siemens_me@ تابعونا على تويتر:

 
 

)برلين وميونخ( هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، حيث أصبح اسمها مرادفاً للتميز  Siemens AGشركة سيمنس أيه جي 

عاماً. تمارس الشركة نشاطها عالمياً، حيث تركز على مجاالت  170الهندسي واالبتكار والجودة واالعتمادية والتميز العالمي ألكثر من 

ول الرقمي. في نفس الوقت، تُعد سيمنس أحد أكبر منتجي التقنيات عالية الكفاءة والموفرة توليد الطاقة الكهربائية والميكنة اآللية والتح

للطاقة والموارد، إضافة إلى كونها أحد أكبر مزودي حلول توليد ونقل الطاقة وحلول البنية التحتية والميكنة اآللية والقوى المحركة 

سيمنس مورداً رائداً لمعدات التصوير الطبي، كأجهزة التصوير المقطعي وأنظمة والحلول والبرامج الصناعية. وعالوة على ذلك، تُعتبر 

التصوير بالرنين المغناطيسي، فضالً عن ريادتها في مجال أنظمة التشخيص المخبري وحلول تقنية المعلومات المستخدمة في الميدان 

مليار يورو، بينما بلغ  83,0إجمالي عائدات الشركة إلى  ، وصل 2017سبتمبر  30، والمنتهية في 2017الطبي. وخالل السنة المالية 

ألف موظف في جميع أنحاء العالم.  372، بلغ عدد موظفي شركة سيمنس نحو 2017مليار يورو. ومع نهاية سبتمبر  6,2صافي دخلها 

       www.siemens.comللمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
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