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Press  

 2020 یونیو 3القاھرة في  

 

مترو  مشروع توسعات تزویدمتكاملة ل حلوالً  قدمتُ  للطاقة سیمنس
 طاقة الكھربائیةبال القاھرة أنفاق

 
الطاقة الكھربائیة لتوسعات الخط الثالث من مترو األنفاق الذي یمثل محوراً رئیسیاً للمواصالت سیمنس تقدم باقة حلول  •

 مدینة القاھرة في 

والتحكم  لإلدارة لمحطات المحوالتونظم التشغیل المتكاملة  التكنولوجیة المشروع یتضمن مجموعة من التطبیقات •
 امدادات الطاقة المطلوبة لتشغیل خط المترو في المستقبل    الفعّال في

 

للخط الثالث من مترو أنفاق القاھرة بتورید باقة متكاملة من حلول الطاقة الكھربائیة  أعلنت شركة سیمنس للطاقة عن قیامھا

التي تٌعتبر واحدة القاھرة،  مدینةبین یربط  الذي لمشروع العمالقل الُمصممة تتضمن مجموعة من أحدث التطبیقات التكنولوجیة

 مطار القاھرة الدولي.   و ،ن الشرق األوسط وأكثرھا ازدحاًمامد من أكبر

 

الھام عبر التعاون بین شركة سیمنس للطاقة وشركائھا المحلیین في السوق المصري وعلى رأسھم، ھذا المشروع تنفیذ  تمیھذا و

ت شركة سیمنس تولّ حیث  العرب المقاولونوشركة وشركة أوراسكوم لإلنشاءات   كوالس ریللألنفاق وشركة لھیئة القومیة ا

أیضاً في إطار ھذا المشروع  للطاقة وستقوم سیمنسللطاقة مسئولیة تزوید الخط الثالث بالطاقة الكھربائیة منذ البدء في انشائھ. 

والتي تتمیز بموثوقیتھا  GISالمفاتیح الكھربائیة المعزولة باستخدام الغاز  أحدثب زوید امتداد المرحلة الرابعة من ھذا الخط بت

 دون الحاجة ألي صیانة. عاماً متواصلة 25العالیة وإمكانیة عملھا لمدة 

محطات المترو على طول ھذا لوباإلضافة إلى ھذا ستقوم محطات المحوالت التي ستوفرھا الشركة بتوفیر الكھرباء الالزمة 

 شھر یونیو من العام الحالى. بنھایھ ھذه المرحلة ستكمالالمتوقع احیث من  الخط الجدید

 

التي التكنولوجیا الرقمیة جنباً إلى جنب مع  SIMATIC اآللي من سیمنس للطاقة تشغیلالویعتمد خط المترو الجدید على نظام 

یتضمن ھذا وتقلیل تكالیف التشغیل. مستوى التحكم واالعتمادیة و بھدف تحسین طورتھا الشركة لتشغیل محطات المحوالت

أنفاق لخط الثالث مع مركز التحكم الرئیسي لمترو اوالحمایة واالتصاالت لربط مركز تحكم النظام أیضاً معدات التشغیل اآللي 

 القاھرة بالكامل.  

 Siemensمحوالت سیمنس الرقمیة (ولتعزیز الجانب الرقمي في المشروع، یتضمن نطاق عمل الشركة أیضا توفیر 

Sensformerة للبیانات التي واسعة من تطبیقات الحوسبة السحابیة التي تعرض رسوماً ایضاحی باقة للمشغلین تي تُتیح) ال

 نظرة عامة ومتكاملة لكافة األصول اإلنتاجیة للطاقة بصورة لحظیة.  یوفرتم تجمیعھا، بما ی
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لمنطقة الشرق  للطاقة سیمنسنقل الكھرباء في شركة حلول ل ، نائب الرئیس التنفیذي األولمحمود حنفي ومن ناحیتھ صرح

متناھیة للمواعید المحددة، فإنك تحتاج نظاماً فعاالً إلدارة بكفاءة ودقة لتشغیل أي خط مترو أو أي منظومة نقل مماثلة األوسط: "

بھدف مع مجموعة من التكنولوجیا الرقمیة المتطورة  المتطورة نقل الطاقةمنا بدمج حلول . ولھذا السبب قالطاقة الكھربائیة

، سنتمكن من رفع معدالت اإلتاحة واالعتمادیة لنظم الطاقة، ھذه الحلولاعتماًدا على . وروللمت لخط الجدیدل ءتوفیر الكھربا

لبناء  للطاقة موذجاً مثالیاً لمدى قدرة سیمنسیمثل ھذا المشروع أیضاً نحمایة البیئة. ولكفاءة والتأكد من تحقیقھا ألعلى معاییر ا

لى التي ستعمل ع من المشروعات الھامة لمترو أنفاق القاھرة خط الجدیدحیث یُعد المنظومة الكھرباء ألنظمة النقل المختلفة 

     .تطویر حركة التنقل في العاصمة المصریة"مع تحسین حیاة مالیین المصریین، 

 

إن نظم النقل التي تتسم باآلمان : "في مصر ومنطقة الشرق األوسطكوالس ریل  وأضاف سلیم ھالل، المدیر العام لشركة 

واالعتمادیة تُعّد من المقومات الرئیسیة لتحقیق سعادة والحفاظ على إنتاجیة المواطنین. لذا، فنحن واثقون أن ھذه التوسعة 

اھرة ستُساھم بال شك في تقلیل فترات تنقل المواطنین وتعزیز مستویات الراحة لمالیین من المقمین وزائري مدینة القاألخیرة 

  ."مع الحرص في الوقت نفسھ على تحقیق الكفاءة التشغیلیة العالیة والحد من االنبعاثات الكربونیة

  

عدالت مساعد على تحسین استقرار ویفي مصر تعتمد على تكنولوجیا سیمنس، بما  محطات المحوالت% من 50 یُشار ھنا أن

بناء أكبر ثالث محطات  ن استكمالم 2018عام استجابة الشبكة القومیة للكھرباء في البالد. باإلضافة لذلك، فقد تمكنت سیمنس 

تفتخر الشركة والیوم . جیجاوات 14.8 إلمداد منظومة الطاقة في البالد بنحو غازیة في العالم بنظام الدورة المركبة في مصر

، باإلضافة العتماد نسبة كبیرة من شبكات نقل الشركةعلى تكنولوجیا تعتمد الطاقة في مصر  % من قدرات تولید26 أن

  وتوزیع الطاقة على تلك التكنولوجیا المتطورة.    

 
 

 لالستفسارات اإلعالمیة 

 للطاقة سیمنس

 مریم ارسانیوس

    mariam.arsanios@siemens.com؛ برید الكتروني:  00201006078437ھاتف: 
 

  www.twitter.com/siemens_energyتابعونا على تویتر: 

 
عاًما على إیجاد حلول للمتطلبات المتطورة  150العالمیة، والتي تعمل مع عمالئھا ألكثر من عن أعمال الطاقة في مجموعة سیمنس  ھي الشركة المسئولة سیمنس للطاقة

وستقدم الشركة  .بشكل مستقل في المستقبل تحت اسم سیمنس للطاقة للصناعة والمجتمع بشكل عام. ومن خالل قائمة األسھم المخطط لھا، ستعمل سیمنس ألعمال الطاقة

ناعة قیمة الطاقة بأكملھا، إلى جانب محفظة شاملة من الخدمات والحلول لقطاع المرافق، ومنتجین الطاقة المستقلین، وُمشغلي أنظمة النقل، وصخبرتھا الواسعة عبر سلسلة 

عملیات استخراج النفط والغاز  النفط والغاز، وغیرھا من الصناعات كثیفة االستھالك للطاقة. فمن خالل منتجاتھا وحلولھا وأنظمتھا وخدماتھا، ستخدم شركة سیمنس للطاقة

، بما في ذلك حلول التخزین  ومعالجتھ ونقلھ باإلضافة إلى تولید الطاقة والحرارة في محطات الطاقة الحراریة المركزیة والموزعة ونقل الطاقة وتقنیات تحویل الطاقة

جددة على محفظتھا من الحلول الموجھة للمستقبل. من ناحیة أخرى، فإن شركة سیمنس واالقتران القطاعي. كما ستستحوذ حصة األغلبیة في شركة سیمنس جامیسا للطاقة المت

الكربون من منظومة الطاقة  للطاقة ستصبح شریًكا مفضالً للشركات والحكومات والعمالء في طریقھم نحو مستقبل أكثر استدامة و ذلك بفضل التزامھا وریادتھا في إزالة

  .www.siemens.comموظف حول العالم.  90.000س للطاقة في تشكیل أنظمة الطاقة في الحاضر والمستقبل من خالل حوالي العالمیة. كما ستساھم شركة سیمن
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