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كھرباء عتاقة تولید من محطة  نتھاءاالُیعلنان  سیمنسو السویدي إلیكتریك
 في وقت قیاسي

 

د للمشروع إنشاء •  المحطة بالكامل في ستة شھور وقبل الجدول الزمني للزمني الُمحدَّ

 ۲۰۱٥ بالشبكة القومیة ضمن الخطة العاجلة للكھرباءأول محطة كھرباء یتم ربطھا بالكامل  •

 منزل  ٦۲۰٫۰۰۰ توفیر الكھرباء لنحو •

كھرباء تولید محطة من  نتھاءباال وشركة سیمنس السویدي إلیكتریكشركة  أمسحتفلت إتحت رعایة الرئیس المصري، عبد الفتاح السیسي، 

د للمشروعقبل الجدول وذلك عتاقة التي تعمل بنظام الدورة البسیطة  المحطة بالكامل، بما في ذلك جمیع  إنشاءھذا وقد تم  ؛الزمني الُمحدَّ

وحدات تولید الطاقة الكھربائیة التي تعمل بواسطة التوربینات الغازیة، في وقت قیاسي ال یتعدى الستة شھور؛ وذلك من تاریخ وضع حجر 

من توربینات سیمنس الغازیة بضخ  وحدة تولیدأول  بدأتكما  .ياألساس الخاص بالمشروع وحتى دخول المشروع حیز التشغیل التجار

د رقماً قیاسیاً عالمیاً لمشروع بھذا الحجم. ۱٥۹الطاقة الكھربائیة للشبكة القومیة للكھرباء بعد   یوماً فقط من بدء المشروع؛ وھو ما ُیعَّ

حیث  ۲۰۱٥یولیو  ۷إلیكتریك في فندق الماسة یوم  يالسویدة شركھذا وقد تم االحتفال بالتشغیل الناجح للمحطة في مراسم خاصة نظّمتھا 

ر ھذه المراسم،  رئیس مجلس إدارة و  وزیر الكھرباء والطاقة المتجددة محمد شاكروالدكتور  ،رئیس الوزراءالمھندس إبراھیم محلب حضَّ

ورئیس مجلس إدارة سیمنس في مصر ماكسیملیان ، دیتمار سیریسدورفروفي دولة اإلمارات العربیة المتحدة سیمنس في الشرق األوسط 

العضو وأحمد السویدي، الرئیس التنفیذي ، والمھندس السویدي إلیكتریك صادق السویدي، رئیس مجلس إدارةالسید  استقبالھموكان في  ،إجر

 السویدي إلیكتریك. المنتدب لمجموعة

الیوم بأحد المحطات الرئیسیة في طریق تطویر منظومة الطاقة في مصر وإننا ، قائالً: "إننا نحتفل ماكسیملیان إجرومن جھتھ صرح السید 

وأضاف: "إن محطة كھرباء عتاقة سُتمثل إضافة ھامة نحو توفیر  ،"ه المحطة العدید من المشروعات الرئیسیة األخرىسیُعقب ھذنھ أین واثق
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 من أجل تلبیة الطلب المتزاید على الطاقة الكھربائیة في مصر".إمدادات طاقة في مصر تحظى بالكفاءة والموثوقیة وفي الوقت المناسب 

المحطة الواقعة بالقرب من مدینة السویس، ُتعتبر أول محطة یتم ربطھا بالكامل بالشبكة الوطنیة للكھرباء؛ وذلك ضمن الخطة العاجلة 

 منزل. ٦۲۰٫۰۰۰ الطاقة الكھربائیة لنحو إمداداتللكھرباء حیث من الُمنتظر أن ُتسھم محطة عتاقة في توفیر 

مصر بتطویر شبكة كھربائیة في مصر تتسم بالقوة لتزام إأحمد السویدي: "إن الخطة العاجلة للكھرباء تعكس  المھندسوبھذه المناسبة، علق 

 ،"التي تشھدھا البالد االقتصادیةقادرة على دعم عملیات التنمیة ، واألمر األكثر أھمیة أن تكون ھذه الشبكة عتماد علیھاستقرار وُیمكن اإلواإل

وعالقتنا الراسخة مع شركة سیمنس ومع وزارة في ھذا المشروع وأضاف: "إن خبراتنا التقنیة الثریة مقرونة بروح العمل الجماعي الرائعة 

 ذا الوقت القیاسي العالمي".ھي ما ساعدتنا على تنفیذ مشروع بھذا الحجم في ھوالطاقة المتجددة الكھرباء 

؛ وھي الخطة التي تھدف إلى تلبیة الطلب المتزاید ۲۰۱٥ ُیشار في ھذا السیاق، أن محطة كھرباء عتاقة تأتي ضمن الخطة العاجلة للكھرباء

اء القائمة بالفعل على محطات الكھربلضافیة تولید قدرات إ عبر القومیةمیجاوات للشبكة  ۳٫٦۳۲ على الطاقة الكھربائیة في مصر عبر إضافة

 المصریین من الكھرباء خالل فترات األحمال المرتفعة في فصل الصیف.حتیاجات إوقد تم وضع ھذه الخطة للتأكد من سد  ؛مستوى مصر

 

والتي  SGT5-2000Eمیجاوات حیث تتألف المحطة من أربعة من توربینات سیمنس الغازیة طراز  ٦٥۰وتبلغ قدرة محطة عتاقة نحو 

لذي تتسم بالمرونة العالیة في استھالك الوقود إلى جانب الموثوقیة والمالئمة لجمیع أنواع األحمال بما في ذلك األحمال المرتفعة؛ األمر ا

 یجعل من المحطة إضافة ھامة لمجموعة محطات تولید الطاقة الكھربائیة في مصر التي تعتمد على الوقود األحفوري.

 

وزارة الكھرباء والطاقة  لصالحلتصمیم وتورید وانشاء لمحطة كھرباء عتاقة  اً السویدي إلیكتریك قد قامت بتوقیع عقدكانت إحدى شركات 

في ، وتركیب محطة عتاقة وإنشاءوتورید ووفقاً لھذا العقد، فقد قامت السویدي إلیكتریك بتصمیم . وذلك كمقاول رئیسي للمشروع ؛المتجددة

اختبارات الخاصة بھذه المحطة وتشغیلھا، باإلضافة إلى ربط حزمة التوربینات بالشبكة القومیة  إجراءحین تولت شركة سیمنس مسئولیة 

میجاوات من الطاقة الكھربائیة للشبكة القومیة ضمن  ۱٫٥۰۰ ومن الُمنتظر أن تساھم شركة السویدي إلیكتریك في إضافة نحو ؛للكھرباء

 .من ھذه القدرات اإلضافیة من الطاقة الكھربائیة میجاوات ٦٥۰ نحو لة للكھرباء؛ ُتمثل محطة كھرباء عتاقةالخطة العاج

 

عاماً حیث تلتزم الشركة بدعم عملیات النمو الُمستدام وطویل األمد في مصر؛ وذلك كمستشار  ۱۱۰ھذا وتعمل سیمنس في مصر ألكثر من 

% من قدرات مصر لتولید الطاقة الكھربائیة تعتمد على ۲٦علیم والتكنولوجیا. والیوم، فإن نحو موثوق فیھ وشریك للبالد في مجاالت الت

 تقنیات سیمنس، إلى جانب نسبة كبیرة من شبكات نقل وتوزیع الكھرباء في مصر.
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 لمزید من المعلومات الرجاء التواصل مع:

 

 سیمنس مصر، العالقات اإلعالمیة

 1171-854 (106) 20+ھبة عبد الحمید، 

 heba.abdelhamid@siemens.com برید إلكتروني:

 

 السویدي إلیكتریك، عالقات المستثمرین

 701/ 27599700 2 20+، یىطارق یح

  tarek.yehia@elsewedy.com برید إلكتروني:

 

 

  www.twitter.com/siemens_press تابعنا على موقع تویتر من خالل الرابط التالي:

 

 
(برلین ومیونخ) ھي شركة عالمیة رائدة في مجاالت التكنولوجیا واإللكترونیات ومحطات تولید الطاقة الكھربائیة  Siemens AG شركة سیمنس أیھ جي

عاًما، تقف سیمنس على قمة التمیز  ۱٦٥والھندسة الكھربائیة، والمتخصصة في قطاعات الطاقة والبنیة التحتیة والصناعة والرعایة الصحیة. ومنذ أكثر من 
دولة، حیث تركز على مجاالت تولید الطاقة  ۲۰۰البتكار، الجودة، االعتمادیة، والطابع العالمي. وتمارس الشركة نشاطھا في ما یزید عن التكنولوجي، ا

ات الریاح البحریة، توربین الكھربائیة واألتمتة والرقمنة. وتعد سیمنس أحد أكبر منتجي التقنیات عالیة الكفاءة والموفرة للطاقة، وتعتبر األولى عالمیاً في بناء
البنیة التحتیة  ومورداً رائداً للتوربینات البخاریة والغازیة التي تستخدم في تولید الطاقة، إضافة إلى كونھا أحد أكبر مزودي حلول نقل الطاقة وحلول

مورداً رائداً لمعدات التصویر الطبي، كأجھزة  واألتمتة ونقل الحركة والحلول البرمجیة لقطاع تولید الطاقة الكھربائیة. وعالوة على ذلك، تعتبر سیمنس
خدمة في التصویر المقطعي وأنظمة التصویر بالرنین المغناطیسي، فضالً عن ریادتھا في مجال أنظمة التشخیص المخبري وحلول تقنیة المعلومات المست

 المیدان الطبي. 
ملیار یورو،  ۷۱٫۹مالي عائدات الشركة من العملیات التشغیلیة المستمرة إلى ، وصل إج۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰، والتي انتھت في ۲۰۱٤وخالل السنة المالیة 

 ألف موظف في جمیع أنحاء العالم. ۳٥۷، بلغ عدد موظفي شركة سیمنس نحو ۲۰۱٤ملیار یورو. ومع نھایة سبتمبر  ٥٫٥بینما بلغ صافي دخلھا 
 .www.siemens.comمزید من المعلومات حول الشركة یرجى زیارة الموقع اإللكتروني: 

 
 

ھي مزود رائد لحلول الطاقة المتكاملة في منطقة افریقیا ) ELSEWEDY ELECTRIC S.A.E )EGX: SWDY.CA. ش.م.م. السویدي إلیكتریك
الشركة باقة واسعة من الحلول والخدمات تغطي كافة مجاالت مصر. وتمتلك والشرق األوسط، كما أنھا ُمساھم رئیسي لعملیات التنمیة اإلقتصادیة في 

وتعد من أكبر الشركات عالمیاً في صناعة الكابالت وصناعة العدادات الكھربائیة خاصة  ؛الطاقة التقلیدیة والمتجددة باإلضافة إلى الخدمات الُمتعلقة بھا
مجال المقاوالت الكھربائیة المتخصصة وفي مجال صناعات المحوالت والعازالت  الطرازات الذكیة، كما تعد من أكبر الشركات إقلیمیاً وقاریاً في

ومن خالل خبراتھا التقنیة الثریة وفریقھا من الموظفین الذین یتمتعون بأعلى مستوى من المھارات، فإن السویدي إلیكتریك والمنتجات الكھربائیة األخرى؛ 
 ة اإلقتصادیة ویمكن اإلعتماد علیھا.ملتزمة بتزوید مصر بإمدادات طاقة تتسم بالكفاء

، بینما بلغ ملیار جنیھ مصري ۱۷من العملیات التشغیلیة المستمرة إلى  الشركة، وصل إجمالي عائدات ۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱في  المنتھیةوخالل السنة المالیة 
 ألف موظف في جمیع أنحاء العالم. ۱٥نحو  السویدي إلیكتریكبلغ عدد موظفي شركة  كما ملیون جنیھ مصري، ٤۰۳حوالي  ربحھا مجمل

 www.elsewedyelectric.com مزید من المعلومات متوفرة على اإلنترنت من خالل الموقع اإللكتروني:
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