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  2020 أكتوبر 15القاھرة في 

 بافتتاحسیمنس تساھم في تطویر قطاع الطاقة المصري 
 مركز جدید للخدمة وأكادیمیة للتدریب

 
    

ات الخدموأكادیمیة للتدریب في مصر. یُعد مركز  اتللخدممصر افتتحت سیمنس للطاقة الیوم مركز 
الجدید األول من نوعھ في المنطقة، ویضم مركًزا لإلصالح ومركًزا للمعدات ومستودًعا لقطع الغیار تحت 

 سقف واحد.  
للتدریب التقني والتي تُعد مركًزا متطوًرا للتدریب األلمانیة یضم المركز أیًضا مقر األكادیمیة المصریة 

تحالفًا استراتیجیًا بین كل من سیمنس والوكالة -ةبصفة خاص-األكادیمیةالفني والمھني في المنطقة. تمثل 
والتنمیة  قتصادي األلمانیة للتعاون اإل الفیدرالیةنیابة عن الوزارة -)GIZاأللمانیة للتعاون الدولي (

)BMZ ھدف دعم التدریب وتست نموذًجا مبتكًرا للشراكات بین القطاعین العام والخاصاألكادیمیة ). تُعد
 المتدربین صقل مھارات خالل في كافة الصناعات، من المصریین للمھندسین والفنیینالمھني المتخصص 
بما في ذلك سالمة أماكن العمل والتشغیل اآللي. وباإلضافة للدعم الذي تقدمھ األكادیمیة  في عدة تخصصات

دة من نوعھا في ن المراكز الفریم أیًضا األكادیمیةتُعد ھني والتعلیم الفني في مصر، في مجال التدریب الم
كل صناعة تدریبیة حسب الطلب وطبقًا الحتیاجات ال ھاتقدیم الخدمات للقطاع الصناعي، حیث تقدم خدمات

  الصناعات المحلیة في السوق المصري.  من 
 

الرئیس -جو كایسر افتتح المنشآت الجدیدة بالمنطقة االقتصادیة لقناة السویس بالعین السخنة كل من: السید/
، العالمیةورئیس المجلس اإلشرافي لشركة سیمنس للطاقة  العالمیةالتنفیذي لشركة سیمنس والرئیس 

سیریل  /الدكتور نائب الرئیس التنفیذي لقطاع تولید الطاقة في سیمنس للطاقة، بحضور-كریم أمین والسید/
والطاقة المتجددة، وزیر الكھرباء -محمد شاكر سفیر ألمانیا االتحادیة بالقاھرة، واألستاذ الدكتور/-نون

ولفیف من كبار المسئولین  ،رئیس مجلس إدارة المنطقة االقتصادیة لقناة السویس-یحي زكي والمھندس/
 التنفیذیین في سیمنس للطاقة. 

 
نائب الرئیس التنفیذي لقطاع تولید الطاقة في سیمنس -وتعلیقًا على ھذا اإلنجاز الھام، یقول السید/كریم أمین

الجدید یُمثل خطوة محوریة تؤكد التزامنا تجاه مصر والمنطقة.  مصر للخدماتتتاح مركز للطاقة: "إّن اف
لطاقة قطاع تولید الالصیانة واإلصالح  تكنولوجیا یاتتقدیم أرقى مستو إننا نستھدف من خالل ھذا المركز

افة للكوادر . إّن الموقع االستراتیجي الذي تتمتع بھ العین السخنة، باإلضةفي مصر والدول المجاور
 ھذا المجمع تجعل منوالمواھب المصریة المتمیزة التي ستتلقى تدریبھا في األكادیمیة الملحقة بالمركز س

في قطاع تولید الطاقة والتدریب  عملیةالدمج بین التطبیقات الصرًحا اقلیمیًا لخدمة المنطقة بأكملھا. إّن 
التقني المتمیز یمثل فرصة رائعة لتحفیز الجیل الجدید من المتخصصین في ھذا المجال بالسوق المصري، 
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كما یمثل حافًزا لنا أیضاً كي نتوسع في إقامة مراكز مماثلة في الشرق األوسط وأفریقیا انطالقًا من ھذا 
   " .المركز اإلقلیمي الھام

نوایا مع الشركة القابضة لكھرباء مصر وشركة  اتفاقمراسم االفتتاح، وقّعت سیمنس للطاقة على  وخالل 
یستھدف تقدیم الدعم الفني عن بُعد لمحطات تولید  مصر للخدماتفي مركز  شراكةلتأسیس  مصر للصیانة

متصل رقمیًا، ون سیكوالذي یمثل محور الشراكة . مركز اإلصالح الطاقة في فترات التوقف عن العمل
تقدیم الدعم الفني وأعمال الصیانة و وتشخیص أعطال الطاقة للخبرة الرقمیة وسیضم في المستقبل مراكز

.     الكھربائیة مولداتالریة ولنظم الطاقة الموزعة والتوربینات الغازیة والبخا

ة معدالت التوطین على زیادفي العین السخنة سیعمل الخاص بسیمنس للطاقة  مصر للخدماتمركز إّن 
أیًضا من ستوفر سیمنس للطاقة  سالسل التورید بقطاع الطاقة المصري وبالتالي دعم االقتصاد الوطني.ل

لتوربینات الغازیة والبخاریة والمولدات كل من اخدماتھا للمعدات واألجزاء الدوارة لخالل المركز 
اإلصالح في مجال  ث تكنولوجیا عالمیةمركز المجھز بأحدویتمكن ھذا الالكھربائیة وضواغط الھواء. 

لى تقلیل إصالح وتجدید المعدات بدًال من ارسالھا للخارج للقیام بذلك، وھو ما سیعمل عمن  ،لصیانةوا
 بھذا المجمع باھظة. في الوقت نفسھ یقدم مركز تحسین كفاءة التولیدتكالیف شحن وبدون  وقت اإلصالح

خدماتھ على مدار الساعة وطوال أیام األسبوع لحاالت الطوارئ على المستوى المحلي والعالمي من خالل 
 فریق الدعم الفني الخاص بھ. 

ھذه النشرة الصحفیة والصورة/الصور الصحفیة/والمزید من المواد اإلعالمیة األخرى متاحة على: 
energy.com/press-www.siemens 

 www.twitter.com/siemens_energyتابعونا على تویتر: 

مع الشركة تعاون سیمنس للطاقة ھي احدى الشركات العالمیة الرائدة في مجال تكنولوجیا الطاقة. ت لطاقةلسیمنس 

ئھا وشركائھا في ابتكار نظم الطاقة المستقبلیة، وھو ما یدعم انتقال سلس نحو عالم الغد األكثر استدامة. ومن عمال

طي كافة مكونات سالسل القیمة لقطاع الطاقة، والخدمات التي تغ متكاملة من الحلول والمنتجاتال تھامحفظخالل 

بدایة من تولید ونقل الطاقة وصوًال لحلول تخزین الطاقة. ھذا وتتضمن محفظة منتجات الشركة حلول تكنولوجیا 

الطاقة التقلیدیة والمتجددة مثل التوربینات البخاریة والغازیة والوحدات الھجینة لتولید الطاقة التي تعتمد على 

% من محفظة حلول 50ین، باإلضافة لمولدات الطاقة والمحوالت الكھربائیة. تجدر اإلشارة ان أكثر من الھیدروج

ومنتجات الشركة لیس لھا انبعاثات كربونیة. في الوقت نفسھ، تمتلك سیمنس للطاقة الحصة الحاكمة من أسھم شركة 

كات العالمیة الرائدة في مجال الطاقة ) وھو ما یجعل منھا كبرى الشرSGREسیمنس جامیسا للطاقة المتجددة (

المتجددة. یشار إلى أّن الحلول التكنولوجیة من سیمنس للطاقة تساھم في تولید حوالي ُسُدس الطاقة الكھربائیة في 

وقد حققت الشركة إیرادات  حول العالم،دولة  90في أكثر من موظف  91000 یعمل في سیمنس للطاقة العالم.   

-www.siemens. لمزید من المعلومات یرجى زیارة 2019ورو في العام المالي ملیار ی 29بقیمة 
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