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Press  

 2019 ،يونيو 10القاهرة في  

 
  تدعم التحّول الرقمي لشبكة نقل الكهرباء في مصر سيمنس

 
 

 في منطقة الدلتا وطنية التشغيلية لشبكة نقل الكهرباء ال يستهدف زيادة القدراتالمشروع  •

 توريد أول محول كهربائي رقمي في السوق المصري العقد يتضمن  •

قطاع الطاقة، وتحسين مستوى االعتمادية مع تقليل التكاليف ب تيسير إدارة األصول اإلنتاجيةالمحوالت الذكية تعمل على  •

 التشغيلية 

 

هام مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء يتم بمقتضاه توريد أول محول كهربائي  عقد  ل الشركة سيمنس عن توقيعشركة أعلنت 

ت محوالأول  Sensformer تل محوالمثّ  ت  . وSensformersرقمي للسوق المصري، وهي محوالت سيمنس الرقمية 

مستوى االعتمادية والكفاءة  ةدازيعلى  ةالمتطور تالمحوال ههذ تعملفي العالم، حيث من المتوقع أن  ةمتكامل ةرقمي كهربائية

والتي تشهد  فولت بمنطقة الدلتاكيلو 500/220محطتي محوالت كفر الشيخ والزقازيق جهد  للطاقة التي يتم نقلها من التشغيلية

 معدالت الطلب على الطاقة.في تنامي 

 

ارتفاع قدرات مصر إلنتاج الطاقة الكهربائية  ل فيتحوالت رئيسية تتمثّ تشهد حالياً  في مصر شبكة نقل الكهرباءي شار هنا أّن 

في مشروعات الربط الكهربائي الدولة ، فضالً عن توسع متجددةالطاقة التي يتم توليدها من مصادر دمج مع اتجاه الدولة نحو 

 بشكل كبيرطاقة مشهد التغيير في جميع هذه العوامل  ت ساهمحيث  المصرية ر الحدودبتدفق الطاقة عوزيادة مع الدول المجاورة 

 شبكة نقل الطاقة في مصر.    أمامتحديات جديدة بلقي وت

 

وتعليقاً على هذه االتفاقية، صرحت المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء: "مع عمليات 

ء المصرية في الوقت الراهن بتحوالت التنمية التي تشهدها مصر والتطور الكبير في قطاع الطاقة في مصر تمر شبكة الكهربا

غير مسبوقة على مستوى العرض والطلب، لذا تعمل الشركة المصرية لنقل الكهرباء على تطبيق أحدث التقنيات من أجل زيادة 

الكهربائية  كفاءة وقدرات الشبكة الوطنية. وقد أصبح التحول الرقمي عامالً رئيسياً في البنية التحتية للشبكة، بما في ذلك المحوالت

    ."التي ستساعدنا على تحسين مستويات توزيع الطاقة وتقليل الفاقد

 

"، باإلضافة Sensformer" من طراز محول كهربائي رقمي 14سيمنس بتوريد شركة ستقوم  اإلتفاقية الجديدة،وفي إطار 

خدمات االختبار والتشغيل مع توفير تصميم وتصنيع وتركيب المحوالت وإدارة الموقع بما في ذلك األعمال الهندسية كافة للقيام ب

 تعلقةلشركة المصرية لنقل الكهرباء في تنفيذ أولوياتها الما وبما يدَّعمالتجريبي، حيث يتم تنفيذ المشروع  بنظام تسليم المفتاح. 

جدول زمني ضيق وخالل ، اتفقت سيمنس مع الشركة على تنفيذ المشروع بسرعة للشبكة بزيادة القدرات والسعات التشغيلية

 .2020بحلول مايو بحيث يتم استكمال المشروع 
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: "يشهد منطقة الشرق األوسطفي لشركة سيمنس  األول لمنتجات نقل الطاقة نائب الرئيسرفيق حسين، ومن جهته، أوضح 

صبح تتجه ألن تخاصة مع التطور الهائل الذي تشهده الشبكات الكهربائية والتي  ،طاع الطاقة العالمي تغيرات غير مسبوقةق

إن المحوالت الذكية  ألقل مستوى ممكن. الناتجة عنها تقليل االنبعاثات الكربونيةمع  ، تعتمد على الالمركزية في اإلدارةرقمية

وأضاف: طريق لعصر "إنترنت الطاقة" التي ت صبح فيه جميع أنظمة الطاقة م تصلة مع بعضها". التي ابتكرتها سيمنس ت مهد ال

المنظومة  هتنفيذ وإدارة هذإننا سعداء بتعميق شراكتنا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، من خالل منحنا تلك الفرصة الهامة ل"

 بالمنطقة لمساعدتهم على إدارة هذا المشهد الجديد للطاقة وبناء شبكات المستقبل. ونلتزم بالعمل مع عمالئنا الكهربائية الجديدة

 

ات البنية التحتية لشبكات الكهرباء حيث تعمل على تنظيم مستوىأهم مكونات ل أحد مثّ  تجدر اإلشارة أن المحوالت الكهربائية ت  

تنظيم الجهد الكهربائي فإن إلضافة لوظيفتها الرئيسية في . وباالجهد والتيار الكهربائي الناتجة عن وحدات توليد طاقة مختلفة

ً  من سيمنسالرقمية  Sensformersمحوالت  شغلي الشبكة من كمراكز للمعلومات  تعمل أيضا وذلك من خالل السماح لم 

قة التي االطالدخول على منصة إلكترونية متصلة بتقنيات الحوسبة السحابية، تضم عدد ضخم من التطبيقات التي تحول بيانات 

ساعد تلك ت   كما ،بما يتيح لهم التعرف على الحالة التشغيلية لألصول اإلنتاجيةيتم جمعها في شكل رسوم بيانية توضيحية 

على تحسين مستوى المرونة والعمليات التشغيلية للشبكة بأكملها مع منع حدوث األعطال واألخطاء التشغيلية غير  تحليالتال

 المتوقعة.   

 

نتجي الطاقة بإدارة منظومة الطاقة التي أصبحت أكثر تعقيداً وزيادة االعتماد على  شغلي الشبكات الكهربائية وم  وللسماح لم 

أو ما ي عرف باسم "انترنت  Internet of Thingsتعتمد أيضا على تقنيات  Sensformerت التشغيل اآللي، فإن محوال

األشياء" لتوفير قياسات فورية مباشرة حول مستويات الزيت ودرجات الحرارة ومعدالت الجهد الكهربائي فضالً عن تحديد 

ليتم بعد ذلك ارسالها من خالل الحوسبة السحابية  حيث يتم جمع كافة هذه البيانات من خالل أجهزة استشعار GPSالمواقع بنظام 

 أو شبكات األثير الال سلكية.  GSMمن خالل شبكات االتصال النقالة  Sensformerألجهزة اتصال مرتبطة بمحوالت  

 

 لالستفسارات اإلعالمية: 

 هبة عبد الحميد 

 heba.abdelhamid@siemens.comبريد إلكتروني:  /201068541171+هاتف: 

  siemens_me@:يرجى متابعتنا على تويتر

 

 

ً ه للغاز والطاقةسيمنس  المتنامي على الطاقة من جانب  تلبية الطلب لتمكيّ ن العمالء من حيث تسعى سيمنس للغاز والطاقة الطاقة قطاعفي  ي الشركة الرائدة عالميا

باقة فريدة باقة متكاملة من التقنيّات والخبرات التي ت غطي جميع مجاالت الطاقة وتوفر  م سيمنس للغاز والطاقةض  وت  حول العالم. القطاعات الصناعية والمجتمعات 

قة المستقلين من القطاع الخاص ومشغلي أنظمة نقل الطاقة وصناعة النفط والغاز. وشاملة من الحلول للمرافق والمنشآت والهيئات المختلفة، باإلضافة إلى منتجي الطا

ها سيمنس للغاز والطاقةفي الوقت نفسه، تعمل المنتجات والحلول والخدمات التي  وتكرير تمكين الشركات العاملة في صناعة النفط والغاز على استخراج  على ت قّدم 

من خالل محطات الكهرباء الحرارية المركزية والالمركزية إلى جانب قل الطاقة بعد ذلك من خالل شبكات التوزيع. هذا لطاقة والغاز الطبيعي وتوليد ا نفطونقل ال

ا دولة، كم 80موظف يعملون في أكثر من  64000ويقع المقر الرئيسي لسيمنس للغاز والطاقة في والية هيوستن بالواليات المتحدة األمريكية وتعتمد على أكثر من 

تؤديه الحتياجات اليوم والمستقبل، وهو الدور الذي وت عتبر المبتكر الرائدا عالمياً في أنظمة الطاقة،  في جميع أنحاء العالمتتمتع سيمنس للغاز والطاقة بتواجد قوياً 

      عاماً وحتى اآلن.150منذ  سيمنس
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