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 2020، 16أغسطس القاھرة في 

 

واحد سیمنس للطاقة توقّع عقد خدمات طویل األجل مع 
فى أفریقیا  على مستوىأكبرمصانع البتروكیماویات  من

 مصر

 سنوات  10 تھمد مع المصنع خدمات الصیانة الوقائیةلسیمنس للطاقة توقّع عقد  •
 والتوزیع البتروكیماویات والتكریرقطاعات  رات سیمنس للطاقة في دعمالعقد یؤكد قد •
اإلنتاجیة في المجمع الصناعي  واإلتاحةالمشروع سیعمل على تحسین مستویات االعتمادیة  •

   العمالق في مصر 
 

مع الشركة المصریة إلنتاج اإلیثیلین  وقائیةالصیانة لتقدیم خدمات ال طویل األجل وقّعت سیمنس للطاقة عقد
 في اإلسكندریة.  الكبیرمجمعھا الصناعي ب ومشتقاتھ (إیثیدكو)

 
            وفي إطار ھذا العقد، ستقدم سیمنس للطاقة لُمنتِج مشتقات البترول، خدمات الصیانة الوقائیة لمدة

والتي تعمل  SGT-800ثالث توربینات غازیة صناعیة من طراز  ذلك صیانة تضمن، ویسنوات 10
     . 2017في المجمع الصناعي منذ عام 

 
بتقدیم باقة متكاملة من خدمات  التطبیقات الصناعیة في سیمنس للطاقةتتضمن االتفاقیة أیًضا قیام فریق 

التوقف التشغیلي وقطع الغیار وإصالح التوربینات الغازیة والتي تمثل أحد المكونات الرئیسیة للعملیات 
 رلتوفی الكھرباء، تستخدممیجاوات من  150الطاقة اإلنتاجیة للمحطة الوقت الحالي وفي اإلنتاجیة للشركة. 

زمة لمجمع إیثیدكو الصناعي للبتروكیماویات باإلسكندریة والذي یُعد األكبر من نوعھ في القارة الالطاقة ال
  األفریقیة.   

 
الفحص وأعمال إجراء كافة إجراءات بلفرق الفنیة قیام اوسیتیح التعاون بین إیثیدكو وسیمنس للطاقة 

 الوقائي للتوربینات، مع تقلیل أوقات التوقف التشغیلي ألدنى حد ممكن. 
 

"باعتبارنا  بشركة ایثدكو  مدیر عام الصیانة-المھندس ایمن الشافعى ، یقول العقدعلى توقیع ھذا وتعلیقًا 
 إیثیدكوالبتروكیماویات وصناعة التكریر بالسوق المصري، تركز قطاع من كبرى الشركات العاملة في 

على رفع معاییر الكفاءة والسالمة في مجمعنا الصناعي الكبیر. في الوقت نفسھ، نسعى لتقلیل أوقات 
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، وھو ما یمثل أمًرا بسالسة ات التشغیلیةالعملیوانسیاب التوقف التشغیلي غیر المخططة، وزیادة تدفق 
الوقائیة طویل األجل مع سیمنس للطاقة  التوقیع على عقد الصیانة أتيیأساسیًا لتحقیق أھدافنا اإلنتاجیة. و

    .مع ھذه االستراتیجیة" لیتفق 
 

تاحة على تحسین مستوى االعتمادیة واإل ھذا وستعمل حلول الصیانة الوقائیة التي تقدمھا سیمنس للطاقة
عملیات الصیانة المتتابعة، وھو  بین ات التشغیل الفاصلةفترإطالة من خالل التشغیلیة للتوربینات الغازیة، 

ا . باإلضافة لذلك، ستساعد الصیانة الوقائیة على تحقیق مزایبشكل عام ما یؤدي لتقلیل التكالیف التشغیلیة
  تقلیل انبعاثات ثاني أكسید الكربون.   عن طریق بیئیة إضافیة 

 
شركة سیمنس للطاقة في ب حدة خدمات الطاقة والرقمنةومدیر -أشرف حماسھ/مھندسومن جانبھ، علق ال

المتنامیة في السوق المحلي، كما عد دلیًال على عالقاتنا إّن االتفاقیة األخیرة مع إیثیدكو تُ : "بقولھ مصر
تحسین مستوى في لیس فقط  ،تؤكد أیًضا على المزایا التي توفرھا خدمات وعروض سیمنس للطاقة

ي تقلیل االنبعاثات ا من خالل تقدیم مزایا بیئیة تتمثل فالعملیات اإلنتاجیة واإلتاحة التشغیلیة، ولكن أیضً 
    .الكربونیة"

 
الشرق األوسط. فمن بقطاع البترول والغاز الطبیعي في تواجد قوي لھا اإلشارة أّن سیمنس للطاقة تجدر 

خالل محفظة التطبیقات الصناعیة التي تمتلكھا الشركة، توفر سیمنس للطاقة منتجات وأنظمة متكاملة 
. والیوم، تعمل سیمنس للطاقة على العاملة في القطاع وحلول وخدمات متنوعة للعدید من الشرائح السوقیة

مساعدة قطاع البترول والغاز العالمي على تقلیل انبعاثات ثاني أكسید الكربون ورفع مستوى الكفاءة، 
  مستدامة وأكثر كفاءة من الطاقة.   إمداداتوضمان 

 
   www.siemens-energy.com/pressھذه النشرة والصور اإلعالمیة متاحة على: 

  www.twitter.com/siemens_energyتویتر:  تابعونا على
 

 حیث العالمي لمجموعة سیمنس، الطاقة أعمال قطاعتمثل  (ذ.م.م) وشركائھا. شركة توصیة سیمنس للغاز والطاقة

عاماً في ابتكار الحلول التي تلبي الطلب المتزاید على الطاقة من  150یتعاون مع العمالء حول العالم منذ أكثر من 

الصناعات والمجتمعات. ومع نیة الشركة إدراج أسھمھا في البورصة، سیعمل قطاع سیمنس للطاقة بصورة مستقلة 

ستقبالً. ھذا وستوفر سیمنس للطاقة خبرات واسعة في كافة مكونات سالسل القیمة لقطاع باعتباره سیمنس للطاقة م

الطاقة، باإلضافة لمحفظة متكاملة من الحلول والمنتجات المقدمة لكل من المرافق ومنتجي الطاقة المستقلین ومشغلي 

طاقة. ومن خالل منتجاتھا وحلولھا نظم نقل الطاقة وقطاع النفط والغاز الطبیعي والصناعات الكثیفة الستھالك ال

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

وكذلك احتیاجات تولید الطاقة والحرارة في محطات الطاقة المركزیة والموزعة، وتقدیم حلول نقل الطاقة والتطبیقات 

خرى الالزمة لتحول قطاع الطاقة و، بما في ذلك حلول تخزین الطاقة وتداخل القطاعات. وسیتم التكنولوجیة األ

مستقبالً تفریغ غالبیة حصة الشركة في محفظة حلول ومنتجات سیمنس جامیسا للطاقة المتجددة. من ناحیة أخرى 

طاقة ھي الشریك المفضل للشركات تلتزم الشركة بالتحیید الكربوني لقطاع الطاقة العالمي، حیث ستكون سیمنس لل

 90000والحكومات والعمالء في سبیلھم للوصول إلى مستقبل أكثر استدامة. یعمل في سیمنس للطاقة حوالي 

موظف حول العالم، كما تعمل الشركة على إعادة تشكیل نظم الطاقة الیوم وغداً. لمزید من المعلومات یرجى زیارة 

www.siemens.com       

http://www.twitter.com/siemens_energy
http://www.siemens.com/
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