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 2018ديسمبر،  19القاهرة،  

 

سيمنس َتّدعم جهود تقوية الشبكة القومية لنقل الكهرباء في مصر 
 محطتي محوالت جديدتين بمنطقة الدلتا  من باالنتهاء

   

  شهراً   15يتجاوز  الالمحطتين خالل زمن قياسي  انشاء وتشغيلاالنتهاء من 

  ُتعدان من أكبر محطات المحوالت التي يتم تزويدها للشبكة الوطنية بنظام تسليم المفتاحالمحطتان الجديدتان 

 مليون مواطن  15توفر الطاقة الكهربائية لـ التي  المحطتان تنقالن الطاقة الكهربائية من محطة البرلس 

 

أعلنت شركة سيمنس اليوم االنتهاء من محطتي  في مصر،القومية للكهرباء وكفاءة الشبكة  اتزيادة قدرجديدة تهدف لفي خطوة 

بنظام محوالت سمنود وأبو المطامير. هذا وُيمثل المشروع أحد أكبر مشروعات محطات المحوالت التي تم بنائها في مصر 

لدة منالكهرباء تسليم المفتاح. وكان قد تم بناء المحطتين لنقل الطاقة  والتي ُتعتبر  محافظة كفر الشيخفي  البرلس محطة الموَّ

 أكبر محطة كهرباء في العالم تعمل بالغاز الطبيعي وبنظام الدورة المركبة.

اهمان في نقل الطاقة للمنازل والصناعات المختلفة التي ستس سمنود وأبو المطاميرُيشار في هذا السياق أن محطتي المحوالت 

كما من المنتظر أن تلعب المحطتان دوراً في زيادة الطاقة االستيعابية للشبكة . تقع في مناطق الدلتا واإلسكندرية وكفر الشيخ

 . ُمستدامةللتنمية ال 2030لرؤية مصر الوطنية لنقل الكهرباء بما يلبي احتياجات النمو االقتصادي وفقاً 

الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر: "إّن وجود شبكة قومية للكهرباء تتسم بالفعالية والكفاءة والمرونة  وأوضح عماد غالي،

، لذا فإننا ُسعداء بالبناء على تنمية اقتصادية مستدامة على المدى الطويلمن أجل لتحقيق رؤية مصر هو أحد العناصر الحيوية 

 ة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم البنية التحتية في مصر".عالقتنا الُمتميز

إن المحطتين الجديدتين لن ُتساهمان فقط "وأضاف فرج السعدني، نائب الرئيس التنفيذي األول لحلول نقل الطاقة في سيمنس: 

أيضا في إطار تركيز الدولة على دعم يأتيان  الواقعة في محافظتي اإلسكندرية وكفر الشيخ، ولكنهمافي توفير الكهرباء للمنازل 

القطاعات الصناعية من خالل توفير امدادات طاقة مستدامة للصناعات كثيفة االستهالك للطاقة حيث ستوفران المحطتان الطاقة 

 لصناعات اإلسمنت والبترول والغاز والبتروكيماويات، باإلضافة إلى مشروعات البنية التحتية في محافظات الدلتا".

 

لت سيمنسالسويدي اليكتريكذلك تم تنفيذ المشروع من خالل كونسورتيوم مع شركة  إلى عمليات التصميم  ، ووفقاً للتعاقدات توَّ

ومحوالت  GISوالهندسة واإلنشاء والتوريد والتركيب والتشغيل لمحطتي المحوالت بما يشمل بناء المحطات المعزولة بالغاز 

 الطاقة وُمعّدات التحكم والحماية وأنظمة االتصاالت.
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بما  2022جيجاوات بحلول العام  54كانت مصر قد وّضعت خطة طموحة لزيادة قدرات الدولة إلنتاج الطاقة الكهربائية إلى 

ة هذه الزيادة، تعمل سيمنس يتواكب مع الزيادة المضطردة في عدد السكان والنمو االقتصادي. ومن أجل تمكين الدولة من مواكب

لة عن قدرات مصر الحالية مقابل الزيادة المتوقعة في مجال  حالياً على دراسة منظومة الطاقة في مصر وإعداد دراسة ُمفصَّ

 . 2025توليد الطاقة حتى عام 

إنه يأتي بعد شهور ويأتي المشروع الجديد استكماالً إلسهامات سيمنس تجاه قطاع المصري وُيضاف لسجل الشركة والسيما 

قليلة من استكمال الشركة لبناء ستة محطة محوالت في مدن المنيا والبحيرة والقليوبية وأسيوط وكفر الزيات لنقل الكهرباء 

لدة من محطتي بني سويف والبرلس. وفي إطار هذا المشروع فقد تم االنتهاء من أول محطتي محوالت، وهما إيتاي البارود  الموَّ

 شهور، من تاريخ التعاقد للتأكد من نقل الكهرباء المولدة من المحطات العمالقة.  10فترة قياسية لم تتعدى ومغاغة، في 

ومن خالل مشروعات الشركة العمالقة في مصر ستزيد عاماً.  115ُتعد سيمنس شريكاً تنموياً هاماً لمصر منذ أكثر من و 

. واليوم تساهم سيمنس أيضا بحوالي 2018ل القدرات التي سبقت عام % مقاب45قدرات الدولة إلنتاج الطاقة بنسب تزيد عن 

 % من محطات المحوالت في مصر لتحسين استقرار وكفاءة الشبكة القومية للكهرباء.50
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 siemens_me@ تابعونا على تويتر:

 

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

عاماً. تمارس الشركة نشاطها عالمياً، حيث تركز على مجاالت توليد الطاقة الكهربائية والميكنة اآللية والتحول الرقمي. في نفس  170عتمادية والتميز العالمي ألكثر من واال

د أكبر مزودي حلول توليد ونقل الطاقة وحلول البنية التحتية والميكنة الوقت، ُتعد سيمنس أحد أكبر منتجي التقنيات عالية الكفاءة والموفرة للطاقة والموارد، إضافة إلى كونها أح

وير المقطعي وأنظمة التصوير اآللية والقوى المحركة والحلول والبرامج الصناعية. وعالوة على ذلك، ُتعتبر سيمنس مورداً رائداً لمعدات التصوير الطبي، كأجهزة التص

، والمنتهية في 2017ي مجال أنظمة التشخيص المخبري وحلول تقنية المعلومات المستخدمة في الميدان الطبي. وخالل السنة المالية بالرنين المغناطيسي، فضالً عن ريادتها ف

ركة ، بلغ عدد موظفي ش2017مليار يورو. ومع نهاية سبتمبر  6,2مليار يورو، بينما بلغ صافي دخلها  83,0، وصل إجمالي عائدات الشركة إلى  2017سبتمبر  30
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