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  بيان صحفي 

  5102يونيو  3برلين،    

 
تعزيز قدرات وتفوز بعقود طاقة ستؤدي إلى  ُتحقق رقماً قياسياً  سيمنس

 %05مصر لتوليد الطاقة الكهربائية بنحو 

 
  في تاريخ شركة سيمنس عقد أُحاديأكبر 

 الغاز الطبيعي والرياح ب الطاقة التي تعمل من خالل محطات يتم توليدها جيجاوات 4,61نحو قدرات كهربائية إضافية ب 

   الدّوارة  شفراتالتصنيع ل اً مركز توربينة رياح إلى جانب 55,نحو  

 شخص  46555لنحو  ب وتوفير فرص العملالتدري 

 مذكرات التفاُهم التي تم اإلعالن عنها خالل مؤتمر مصر االقتصادي التعاقدات زادت عن 

 

من أجل بناء محطات طاقة كهربائية عالية الكفاءة تعتمد على الغاز الطبيعي مليار يورو  8أعلنت شركة سيمنس عن توقيعها لعقود بقيمة  

مقارنة وذلك % 05 صر لتوليد الطاقة الكهربائية بأكثر منتعزيز قدرات مإلى جانب محطات تعمل بطاقة الرياح وهو ما سيؤدي إلى 

إضافية إلى  جيجا وات 4,61نحو  ستضيف المشروعات الجديدة هذا و. على الشبكة قدرات الكهربائية الُمثّبتة حاليا  المن  قاعدة البالدب

الطلب المتزايد للمواطنين تلبية  ، فضال  عنبوتيرة سريعةبهدف دعم النمو االقتصادي للبالد والذي ينمو وذلك للكهرباء الشبكة القومية 

 السكاني.على الطاقة في ظل النمو 

 

، ستشارة األلمانيةبحضور فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونائب الم ،بألمانيا ،هذا وقد جرت مراسم التوقيع اليوم في برلين

الُمنعقد في مذكرات التفاُهم التي تم اإلعالن عنها خالل مؤتمر مصر االقتصادي  زادت عنعقود قد يجمار جابريل. وُيشار هنا أن هذه الز

 .5540شرم الشيخ في مارس 

 

ن فإوبهذه المناسبة، صرح السيد جو كايسر، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنس، قائال : "مع هذه العقود الغير مسبوقة، 

قنيات في مجال الغاز  الطبيعي الذي يتسم االعتماد على أحدث الت عبر تمكين البالد من ة في مصراالقتصادي يدعمَّان عملية التنمية وشركائها سيمنس

من أجل االستدامة بالجدوى االقتصادية واالعتمادية وبناء منظومة طاقة في مصر تتسم  بهدفوذلك  متجددةبالكفاءة العالية إلى جانب تكنولوجيا الطاقة ال

ت 405الشركة منذ كما اعتمد على  ،على سيمنسللشعب المصري االعتماد  يُمكن  " وأضاف: "مستقبل البالد عندما بدأت سيمنس ، وذلك عاماً مضَّ

 هذا التوقيع التاريخي".واليوم يظل هذا هو التزامنا الراسخ تجاه مصر خالل   عمل في مصر ألول مرة في تاريخها.ال
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 ستقوم بتسليم وشركة أوراسكوم لإلنشاءات فإن سيمنسإليكتريك السويدي وهما: سويا  مع شركاء محليين مصريين ومن خالل العمل 

قدرة كل محطة من المحطات  محطات كهربائية  تعمل بالغاز الطبيعي بنظام الدورة المركبة وفقا  لنظام تسليم المفتاح حيث ستبلُغ ثالث

والتي تقع في بني سويف والبرلس والعاصمة  ،جيجاوات. المحطات الثالثة 4161جيجا وات وبقدرة إجمالية تصل إلى  168نحو  الثالث

وهي التوربينات التي تم اختيارها نظرا   H-Classعتمد في تشغيلها على ثماني من توربينات سيمنس الغازية طراز ست ،اإلدارية الجديدة

 .في الطاقة في الكفاءة هذه التوربينات الرقم القياسي الذي حققتهقدراتها اإلنتاجية العالية إلى جانب ل

 

 يبلُغ حجم  أول على مراحل بحيث ة الكهربائية للشبكة القومية للكهرباءالطاقستقوم بإضافة  الثالث محطات وفي هذا السياق، فإن ال

والتي تصل  ،على أن يتم إضافة إجمالي القدرات الكهربائية 5542جيجاوات وذلك قبل صيف  161إضافتها للشبكة  قدرات كهربائية يتم 

ات الُمقدمة الخاصة بهذه المشروعات. وبعد استكمالها، فإن التمويل واستالم الدفع شهرا  بعد االنتهاء من 88، خالل جيجاوات 4161 إلى 

 العالم.في كل واحدة من هذه المحطات الثالثة ستصبح األكبر 

 

حيث ستتألف  خليج السويس وغرب النيل من مزارع الرياح في مناطق 45 نحو وباإلضافة إلى ما سبق، فإن سيمنس أيضا ستقوم بتسليم

لتصنيع  مركزا  جيجاوات. كما ستقوم سيمنس بإنشاء  5تبلغ  ة نة رياح بإجمالي قدرة كهربائية ُمثبتّ توربي 55,هذه المزارع من نحو 

من حيث  شخص  4555فرص العمل لنحو خلق وهو ما سُيساهم في توفير التدريب و في مصر الشفرات الدوارة في منطقة العين السخنة

 .5542النصف الثاني من عام  تشغيل المصنع بحلولالمخطط 

 

قد قامت بوضع  Financial Services Division of Siemens (SFS)جدير بالذكر أن إدارة الخدمات المالية في سيمنس 

 الحزمة مفهوم ضمانة تم تخصيصه وفقا   هيكلية من أجل توفير حزمة تمويلية ُتغطي نطاق عمل سيمنس في هذه العقود بحيث تّضمنت هذه

بشكل كبير وكالة ائتمان أيضا والذي يدعمه  ض القر ضمن هذا اجات مصر. هذا وستقوم بنوك دولية وإقليمية بتوفير التسهيالت الحتي

 ألمانيا والدنمارك.  كل من الصادرات في

 

منذ  وذلك في البالدوقد حافظت الشركة على تواجدها المتواصل ومنذ ذلك الحين  4801إن شركة سيمنس تعمل في مصر منذ العام 

ي كرير وغرب عتاقة والنوبارية وطلخا ودمياط وسيد محطات . وتتواجد تقنيات سيمنس حاليا  في4154افتتاح مكتبها في مصر في العام 

للتقنيات  يمحطات الطاقة الكهربائية ميدليك والُكريمات، هذا فضال  عن أن سيمنس ُتعد المزود الرئيسالقاهرة وعيون موسى إلى جانب 

 الرعاية الصحية والصناعة.و النقل المشروعات في مصر في قطاعات ألكبر

 

  www.siemens.com/press/PR2015060243PGENمتوافر على هذا الرابط اإللكتروني:  إن هذا البيان الصحفي

 

 egypt-for-www.siemens.com/press/energyجانب مواد أخرى متاحة عبر:  إن الصور الصحفية إلى

 

ومن أجل الحصول على نظرة تفصيلية حول الرقم القياسي الذي حققته تقنيات سيمنس لمحطات الطاقة الكهربائية، من فضلك قم بزيارة 

 plant/-power-breaking-https://www.siemens.com/stories/cc/en/recordلكتروني: الرابط اإل

 

م بزيارة الرابط اإللكتروني: صنيع التوربينات الغازية، من فضلك قلت سيمنس تفاعلية وشاملة حول تقنياتومن أجل الحصول على معلومات 

turbines/-https://www.siemens.com/innovation/pool/features/siemens360/gas  

http://www.siemens.com/press/PR2015060243PGEN
http://www.siemens.com/press/energy-for-egypt
https://www.siemens.com/stories/cc/en/record-breaking-power-plant/
https://www.siemens.com/innovation/pool/features/siemens360/gas-turbines/
https://www.siemens.com/innovation/pool/features/siemens360/gas-turbines/
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 لمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع:

 فيليب إينسزاألستاذ 

 philipp.encz@siemens.com بريد إلكتروني:   32934 636 89 49+ :هاتف

 

 

  www.twitter.com/siemens_press تابعنا على موقع تويتر من خالل الرابط التالي:

 

 
)برلين وميونخ( هي شركة عالمية رائدة فيي مايا ا النكنولواييا واتلكنرونيياا وم تياا نولييد التاهية الك ربائيية  Siemens AG شركة سيمنس أيه جي

عاًمييال ن ييم سيييمنق ع يي  هميية  561وال ندسيية الك ربائيييةل والمن ففيية فييي هتاعيياا التاهيية والبنييية الن نييية والفييناعة والرعاييية الفيي ية  ومنيي   ك يير ميين 
دوليةل  ييت نركيز ع ي  مايا ا نولييد  022 بنكارل الاودةل ا عنماديةل والتابع العالمي  ونمارق الشيركة نشيات ا فيي ميا يزييد عين النميز النكنولوايل ا

ا الرييا  افيي بنياا نوربينيالتاهة الك ربائية واألنمنة والرهمنة  ونعد سيمنق   د  كبر مننايي الن نيياا عاليية الكةيااة والميوفرة ل تاهيةل ونعنبير األولي  عالمييًا 
الني نسن دم في م تياا نولييد التاهيةل فةيافة فلي  كون يا   يد  كبير ميزودل   يوق ن يق التاهية و  يوق  ئيسيًا ل نوربيناا الغازية والب اريةالب ريةل وموردًا ر 

ر سيييمنق مييوردًا رائييدًا لمعييداا النفييوير البنييية الن نييية واألنمنيية ون ييق ال ركيية وال  ييوق البرماييية ل تييال نوليييد التاهيية الك ربائييية  وعيي وة ع يي   ليي ل نعنبيي
لمع ومياا التبيل كأا زة النفوير الم تعي و نظمة النفوير بالرنين المغناتيسيل فةً  عن ريادن ا في مااق  نظمية النشي يا الم بيرل و  يوق ن نيية ا

 المسن دمة في الميدان التبي  
م يييار  7 95وفييق فامييالي عائييداا الشييركة ميين العم ييياا النشييغي ية المسيينمرة فليي   ل0252سييبنمبر  02ل والنييي انن ييا فييي 0252و يي ق السيينة المالييية 

 لييم موظييم فييي اميييع  ن يياا  019ل ب يي  عييدد مييوظةي شييركة سيييمنق ن ييو 0252م يييار يييورو  ومييع ن اييية سييبنمبر  1 1يييورول بينمييا ب يي  فييافي د   ييا 
  http://www.siemens.comنروني: العالم  ل مزيد من المع وماا  وق الشركة يرا  زيارة الموهع اتلك
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