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Press  

7201، أغسطس 13القاھرة،    

 

لنقل الكھرباء في مصر الشبكة القومیة  جھود تقویة عمدّ سیمنس تَ 
  جدیدتین بمنطقة الدلتا بإنشاء محطتي محوالت

   
 شھراً   15یتجاوز  الزمن قیاسي  خاللالمحطتین  انشاء وتشغیلھاء من االنت •

 ُتعدان من أكبر محطات المحوالت التي یتم تزویدھا للشبكة الوطنیة بنظام تسلیم المفتاحالمحطتان الجدیدتان  •

 ملیون مواطن  15توفر الطاقة الكھربائیة لـ التي  اقة الكھربائیة من محطة البرلستنقالن الطالمحطتان  •
 

في مصر، قامت الشركة المصریة لنقل الكھرباء بالتعاقد القومیة للكھرباء وكفاءة الشبكة  اتزیادة قدرجدیدة تھدف لخطوة في 

لدة مننقل الكھرباء ل إلقامة محطتي محوالتمع شركة سیمنس  محافظة كفر ؛ وھي المحطة الواقعة في البرلس محطة الموَّ

وتوفر الطاقة . وبمجرد استكمال بنائھا فإن محطة البرلس ستصبح أكبر محطة في العالم تعمل بتكنولوجیا الدورة المركبة الشیخ

 ملیون مواطن مصري.  15الكھربائیة لنحو 

للكھرباء، الشبكة القومیة ب سمن البرل سمنود وأبو المطامیر على ربط الطاقة الكھربائیة الُمولّدةوفي ھذا السیاق، ستعمل محطتا 

كما ستلعب المحطتان الواقعة في منطقة الدلتا.  للمنازل المصریة وكافة القطاعات اإلنتاجیة والصناعیة ءلكھرباابما یتیح توفیر 

 2030مصر لرؤیة دوراً في زیادة الطاقة االستیعابیة للشبكة الوطنیة لنقل الكھرباء بما یلبي احتیاجات النمو اإلقتصادي وفقاً 

 . للتنمیة الُمستدامة

نعمل حالیاً على زیادة الطاقة االستیعابیة : "ومن جھتھ صرح المھندس جمال عبد الرحیم، رئیس الشركة المصریة لنقل الكھرباء

قدرات لشبكة نقل الكھرباء على مستوى الدولة لبناء منظومة تتسم بالكفاءة والموثوقیة وقادرة على مواكبة الزیادة الكبیرة في 

الدولة إلنتاج الطاقة الكھربائیة. ومن ھذا المنطلق، تعمل الشركة المصریة لنقل الكھرباء على تبني مفاھیم ومناھج وآلیات عمل 

  ."للكھرباء في جمیع أنحاء البالد البنیة التحتیة للشبكة القومیةمبتكرة لتقویة 

التصمیم والھندسة واإلنشاء والتورید والتركیب والتشغیل لمحطتي  عملیاتتتولى سیمنس ، ووفقاً لالتفاقیة الموقعة بین الجانبین

حیث سیتم تسلیم المحطتین بنظام تسلیم المفتاح على أن یشمل ذلك المحطات المعزولة  كیلو فولت 500/220المحوالت بقدرة 

 .وأنظمة االتصاالت ، فضالً عن ُمعّدات التحكم والحمایةالطاقة محوالتو GISبالغاز 

الرئیس التنفیذي لشركة سیمنس مصر: "إّن وجود شبكة قومیة للكھرباء تتسم بالفعالیة والكفاءة والمرونة  وأوضح عماد غالي، 

، لذا فإننا ُسعداء بالبناء على ى الطویلمستدامة على المدتنمیة اقتصادیة من أجل  لتحقیق رؤیة مصرأحد العناصر الحیویة ھو 

 لمصریة لنقل الكھرباء لدعم البنیة التحتیة في مصر".عالقتنا الُمتمیزة بالشركة ا
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التي  السویدي الیكتریكھذا المشروع الذي یتم تنفیذه بنظام الخطة العاجلة ُتشارك فیھ سیمنس من خالل كونسورتیوم مع شركة 

عند التوقیع على العقود. و تاریخ شھراً من 15خالل  االنتھاء من المحطتین ومن المتوقع ،تولى األعمال االنشائیة للمحطتینت

من أكبر المحطات التي یتم تنفیذھا للشبكة القومیة بنظام تسلیم  وأبو المطامیرمحطتي محوالت سمنود  استكمالھما، ستصبح

  المفتاح.

فر الواقعة في محافظتي اإلسكندریة وكساھمان فقط في توفیر الكھرباء للمنازل إن المحطتین الجدیدتین لن تُ : "وأضاف غالي

یأتیان أیضا في إطار تركیز الدولة على دعم القطاعات الصناعیة من خالل توفیر امدادات طاقة مستدامة  الشیخ، ولكنھما

للصناعات كثیفة االستھالك للطاقة حیث ستوفران المحطتان الطاقة لصناعات األسمنت والبترول والغاز والبتروكیماویات، 

 الدلتا". في محافظات البنیة التحتیةباإلضافة إلى مشروعات 

جیجاوات بحلول العام  54إلى ذلك كانت مصر قد وّضعت خطة طموحة لزیادة قدرات الدولة إلنتاج الطاقة الكھربائیة إلى 

بما یتواكب مع الزیادة المضطردة في عدد السكان والنمو اإلقتصادي. ومن أجل تمكین الدولة من مواكبة ھذه الزیادة،  2022

لة عن قدرات مصر الحالیة مقابل الزیادة المتوقعة تعمل سیمنس حالی اً على دراسة منظومة الطاقة في مصر وإعداد دراسة ُمفصَّ

 . 2025حتى عام في مجال تولید الطاقة 

ومن خالل مشروعات الشركة العمالقة في مصر ستزید عاماً.  115ُتعد سیمنس شریكاً تنمویاً ھاماً لمصر منذ أكثر من و 

. وتساھم سیمنس أیضا بأكثر من 2018مقابل القدرات الحالیة بحلول العام  %45إلنتاج الطاقة بنسب تزید عن  قدرات الدولة

 من محطات المحوالت في مصر لتحسین استقرار وكفاءة الشبكة القومیة للكھرباء. 50%

 

 بزیارة: لمزید من المعلومات والصور الصحفیة حول مشروعات سیمنس العمالقة في مصر، من فضلك قم 

egypt-for-www.siemens.com/press/energy  

 عن حلول سیمنس إلدارة الطاقة، من فضلك قم بزیارة:لمزید من المعلومات والصور الصحفیة 

management-emens.com/energywww.si  

 

 الرجاء التواصل مع: للسادة الصحفیین لمزید من المعلومات
 ھبة عبد الحمید 

 heba.abdelhamid@siemens.com :برید إلكتروني ؛+201068541171ھاتف: 

 

 siemens_me@ تابعونا على تویتر:

 
(ب��رلین ومی��ونخ) ھ��ي ش��ركة عالمی��ة رائ��دة ف��ي مج��االت التكنولوجی��ا واإللكترونی��ات ومحط��ات تولی��د الطاق��ة الكھربائی��ة والھندس��ة  Siemens AG س��یمنس أی��ھ ج��يش��ركة 

م�ة التمی�ز التكنول�وجي، االبتك�ار، عاًم�ا، تق�ف س�یمنس عل�ى ق 165الكھربائیة، والمتخصصة في قطاع�ات الطاق�ة والبنی�ة التحتی�ة والص�ناعة والرعای�ة الص�حیة. ومن�ذ أكث�ر م�ن 

دولة، حیث تركز على مجاالت تولید الطاقة الكھربائی�ة واألتمت�ة  والرقمن�ة. وتع�د س�یمنس  200الجودة، االعتمادیة، والطابع العالمي. وتمارس الشركة نشاطھا في ما یزید عن 

نھا أحد أكبر مزودي حلول البنیة التحتیة والمیكنة اآللی�ة والق�وى المحرك�ة والحل�ول والب�رامج الص�ناعیة. أحد أكبر منتجي التقنیات عالیة الكفاءة والموفرة للطاقة، إضافة إلى كو

 ع�ن ریادتھ�ا ف�ي مج�ال أنظم�ة وعالوة على ذلك، تعتبر سیمنس مورداً رائداً لمعدات التصویر الطبي، كأجھزة التصویر المقطعي وأنظمة التصویر ب�الرنین المغناطیس�ي، فض�الً 

، وص�ل إجم�الي عائ�دات الش�ركة 2016س�بتمبر  30، والتي انتھت ف�ي 2016ص المخبري وحلول تقنیة المعلومات المستخدمة في المیدان الطبي. وخالل السنة المالیة التشخی

ل�ف موظ�ف ف�ي جمی�ع أنح�اء الع�الم. أ 351، بل�غ ع�دد م�وظفي ش�ركة س�یمنس نح�و 2016ملیار یورو. وم�ع نھای�ة س�بتمبر  5,6ملیار یورو، بینما بلغ صافي دخلھا 79,6إلى 

   .http://www.siemens.comللمزید من المعلومات حول الشركة یرجى زیارة الموقع اإللكتروني: 
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