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  2020 سبتمبر 7القاھرة في  

مدینة تُزود الطاقة الكھربائیة الالزمة لسیمنس للطاقة 
 بشایر الخیر في اإلسكندریة 

 

ز التنمیة یحفعمل على تبشایر الخیر جزٌء من مشروع قومي إلقامة مجتمعات عمرانیة حدیثة ت •
 االقتصادیة واالجتماعیة في مصر 

 المجتمع السكني الجدید بالطاقة الكھربائیة المستمدة من الشبكة القومیة  محطة المحوالت ستُغذي •
 

شبكة نقل الكھرباء في مصر، وقع اختیار الشركة المصریة  وكفاءة في خطوة جدیدة تستھدف تحسین مرونة

 بشایر الخیر باإلسكندریة مع الشبكة محوالت ربط محطةتنفیذ مشروع للنقل الكھرباء على سیمنس للطاقة 

وحدة سكنیة  25000توفیر الطاقة الكھربائیة ألكثر من  فيالقومیة للطاقة. وسیساعد المشروع الجدید 

  مراكز الخدمیة. ال إلى جانبعمارة سكنیة  250أكثر من تضمن بالمدینة ت

 

اعتمادیة شبكة الكھرباء القومیة، من أجل مستوى تقویة وزیادة لمنذ فترة  تسعىتجدر اإلشارة أّن مصر 

. ویمثل ُمجّمع في البالد توفیر الطاقة الكھربائیة للمدن الجدیدة، وتحفیز التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة

إلقامة مجتمعات عمرانیة جدیدة وتوفیر وحدات  متكامل بشایر الخیر السكني جزًءا من مشروع قومي

 یة في اإلسكندریة. مناطق عشوائیة غیر رسمتجمعات وواطنین الذین یعیشون في سكنیة الئقة للم

 

 في الكھرباء نقل لحلول األول التنفیذي الرئیس نائب ،محمود حنفي صرح  وتعلیقًا على ھذا المشروع،

أولویة قصوى ة الكھربائیة للمدن الجدیدة توفیر الطاقیُعد : "األوسط الشرق لمنطقة للطاقة سیمنس شركة

صدیقة أكثر إزدھارا ولمصر ودول المنطقة، وھو موضوع یتم التأكید علیھ مراًرا، من أجل إقامة مدن 

لرامیة لزیادة قدرات . یأتي ھذا المشروع أیًضا في إطار التزامنا بدعم جھود الحكومة المصریة اللبیئة 

الجدیدة على تقویة الشبكة وتحسین امدادات  محطة المحوالتلشبكة القومیة. وستساعد داخل انقل الطاقة 

نتیجة ة، االقتصادی اتالطاقة من أجل تلبیة الطلب المتزاید على الطاقة من المستھلكین في المنازل والقطاع

 "   .لحركة التمدن الواسعة التي تشھدھا مصر في الوقت الحالي

 

التصمیم واألعمال الھندسیة ب القیاموفي إطار ھذا المشروع، ستكون سیمنس للطاقة مسئولة عن 

كیلو فولت بنظام  66/11جھد  محطة المحوالتواالنشاءات والتورید والتركیبات والتشغیل التجریبي ل

 نشرة صحفیة 

 
 لالستفسارات اإلعالمیة 

 أسما الشریف 

 966567635359+ت: 

برید الكتروني:  

asma.alsharif@siemens.com 
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ت محوالتركیب وإختبار الزولة غازیًا وتسلیم المفتاح. ویتضمن ذلك تورید القواطع الكھربائیة المع

. ھذا وسیتم تنفیذ المشروع وفقاً إلطار زمني تصاالتلتحكم وكذلك معدات الحمایة واالاونظم  ةكھربائیال

 . 2021في یولیو سریع حیث من المتوقع تشغیلھ 

 

: "تمثل شبكة الكھرباء التي تتمیز العضوالمنتدب لشركة سیمنس للطاقة في مصر، عماد غالي وأضاف

رؤیة مصر الھادفة لتحفیز النمو االقتصادي على المدى الطویل. في إطار عنصًرا رئیسیًا بالكفاءة والقوة 

نحن سعداء بتعمیق عالقاتنا المتینة وطویلة األجل مع الشركة المصریة لنقل الكھرباء في الوقت نفسھ، 

حیاة اآلالف من وتحسین من خالل مشاركتنا في إقامة ھذا المشروع الذي من شأنھ المساھمة في تطویر 

 "   .دریةمواطني اإلسكن

 

 لى تكنولوجیا شركة سیمنس للطاقة، عشبكة نقل الطاقة في مصر % من50 تعتمد نحوھذا الیوم، إلى 

وھو ما ساھم في تحسین مستوى استقرار الشبكة القومیة للكھرباء وسرعة استجابتھا للتغیرات في الطلب 

  على الطاقة. 

 

 
 ھذه النشرة الصحفیة والصورة/الصور والمواد األخرى متاحة على موقعنا 

energy.com/press-www.siemens 
 یرجى زیارة ا قطاع نقل الطاقة،لمزید من المعلومات عن 

voltage.html-https://new.siemens.com/global/en/products/energy/high 
 

 www.twitter.com/siemens_energyتابعونا على تویتر: 
 

تمثل قطاع أعمال الطاقة العالمي لمجموعة سیمنس، حیث یتعاون مع العمالء حول  سیمنس للغاز والطاقة (ذ.م.م) وشركائھا. شركة توصیة

ً في ابتكار الحلول التي تلبي الطلب المتزاید على الطاقة من الصناعات والمجتمعات. ومع نیة الشركة إدراج  150العالم منذ أكثر من  عاما

 باعتباره سیمنس للطاقة مستقبالً. أسھمھا في البورصة، سیعمل قطاع سیمنس للطاقة بصورة مستقلة 

قدمة ھذا وستوفر سیمنس للطاقة خبرات واسعة في كافة مكونات سالسل القیمة لقطاع الطاقة، باإلضافة لمحفظة متكاملة من الحلول والمنتجات الم

اعات الكثیفة الستھالك الطاقة. ومن لكل من المرافق ومنتجي الطاقة المستقلین ومشغلي نظم نقل الطاقة وقطاع النفط والغاز الطبیعي والصن

 خالل منتجاتھا وحلولھا وأنظمتھا وخدماتھا، ستعمل سیمنس للطاقة على تلبیة احتیاجات قطاع استخراج وتكریر ونقل النفط والغاز الطبیعي،

التطبیقات التكنولوجیة األخرى الالزمة وكذلك احتیاجات تولید الطاقة والحرارة في محطات الطاقة المركزیة والموزعة، وتقدیم حلول نقل الطاقة و

ات لتحول قطاع الطاقة و، بما في ذلك حلول تخزین الطاقة وتداخل القطاعات. وسیتم مستقبالً تفریغ غالبیة حصة الشركة في محفظة حلول ومنتج

المي، حیث ستكون سیمنس للطاقة ھي الشریك سیمنس جامیسا للطاقة المتجددة. من ناحیة أخرى تلتزم الشركة بالتحیید الكربوني لقطاع الطاقة الع

موظف حول  90000المفضل للشركات والحكومات والعمالء في سبیلھم للوصول إلى مستقبل أكثر استدامة. یعمل في سیمنس للطاقة حوالي 

       www.siemens.comالعالم، كما تعمل الشركة على إعادة تشكیل نظم الطاقة الیوم وغداً. لمزید من المعلومات یرجى زیارة 
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