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زار رئیس مجلس إدارة سیمنس، جو كایسر، مصر مؤخراً حیث قام بلقاء الرئیس المصري عبد الفتاح 
وفي ھذا الحوار یتحدث السید كایسر حول أخر المستجدات المتعلقة بمحطات الطاقة  الكبرى في . السیسي

 نلتمكیّ  وكیف تخطط شركة سیمنس 2017التي ستوفر أول طاقة كھربائیة في ھي المحطات و ؛مصر
 .من تجنب النقص في إمدادات الطاقة الكھربائیة خالل ھذه الفترة مصر

 

SiemensWorld : سید كایسر، لقد اختتمتم للتو لقاًء مع الرئیس المصري عبد الفتاح
 هل یمكنك أن ُتطلعنا على  آخر المستجدات من القاهرة؟. السیسي

، على متابعة التقدم الذي یتم احرازه في مشاریعنا في الحقیقة، یحرص الرئیس المصري، بنفسه :جو كایسر
وقد . الخاصة ببناء ثالث محطات كبرى لتولید الطاقة في بني سویف، والعاصمة اإلداریة الجدیدة، والبرلس

أكدت لسیادة الرئیس ولمعالي الوزیر محمد شاكر، وزیر الكهرباء والطاقة المتجددة، أننا نتقدم في تنفیذ هذه 
قًا للخطة الموضوعة ونمضي على المسار الصحیح من أجل توفیر الطاقة الكهربائیة للشعب المشاریع وف

 .المصري وفقًا لالتفاقیات الُمبرمة

SiemensWorld :ومتى تحدیدًا سیتم  ذلك؟ قبل الصیف المقبل؟ 

ولكننا . 2017لن تبدأ محطات تولید الطاقة الكهربائیة العمالقة بتولید الكهرباء قبل صیف عام  :جو كایسر
ُندرك تمامًا أن الشعب المصري وقطاعات األعمال المختلفة تحتاج إلى إمدادات موثوقة من الطاقة، وذلك 

ن علینا التوصل إلى خطة جیدة ولذلك، كان یتعیَّ . 2016حتى خالل أشهر الصیف الحارة جدًا في عام 
 . السیسي خطة سیادة الرئیسحول ما یمكننا القیام به للمساعدة في هذا الشأن، وقد أعجبت ال

SiemensWorld : هل تتضمن هذه الخطة اإلسراع في عملیات بناء المحطات؟ 

في الواقع، ال یمكننا اإلسراع في انشاء المحطات العمالقة وخاصة أننا نعمل وفقًا لخطة عاجلة  :جو كایسر
میجاواط من القدرة  800فقد اقترحنا خطة عاجلة تتكون من محورین رئیسیین لتوفیر  ولهذا،. بالفعل

المحور األول في هذه الخطة هو إعادة تأهیل . 2016الكهربائیة لمواجهة ذروة الطلب في صیف عام 
ت التي محطة الكریماو  وبناء على هذا، فإن محطة عتاقة. التوربینات البخاریة لمحطة كهرباء عتاقة الحراریة

بما ُیمكنهما من مواجهة الطلب المتزاید على الطاقة خالل فترات  هماسیتم تأهیل تعمل بنظام الدورة المركبة
 .الذروة

أما المحور الثاني في هذه الخطة، فیتضمن اقتراحًا لتركیب وحدات تولید كهرباء موزعة لتولید كمیات 
ك بالقرب من المواقع التي تزید فیها معدالت الطلب على إضافیة من الطاقة الكهربائیة خالل فترة وجیزة، وذل

 .الطاقة

وهناك جانب إیجابي آخر في هذا المقترح، وهو أن هذه الخطة تقلل حاجة مصر الستثمارات ضخمة 
جدیدة، ألنها تركز على رفع قدرات وحدات تولید الطاقة الموجودة دون استثمار مبالغ كبیرة لبناء وحدات 

، ستكون األمور مختلفة، عندما تبدأ محطات الطاقة 2017وفي عام . تیاجات المؤقتةجدیدة تلبي االح
) في بني سویف، والعاصمة اإلداریة الجدیدة، والبرلس(الجدیدة الثالث التي تعمل بنظام الدورة المركبة 

 .بتولید الكهرباء وضخها للشبكة الوطنیة

SiemensWorld :درة الكهربائیة للشبكة في حّل لكن هل سیساهم إضافة المزید من الق
 المشكلة؟

وخاصة أن إصالح جزء  لقد طلبنا منذ البدایة االطالع على منظومة الطاقة بأكملها في مصر، :جو كایسر 
واحد من هذه المنظومة مثل القدرة على تولید الطاقة الكهربائیة سیفقد الكثیر من تأثیره في حالة عدم معالجة 

 500ولذلك، فقد ناقشنا مقترحًا إلضافة ست محطات فرعیة بقدرة . النواحي المتعلقة بنقل وتوزیع الطاقة
یدها من محطات الطاقة الجدیدة الثالث إلى الشبكة الوطنیة كیلو فولط بهدف نقل الطاقة التي سیتم تول
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. وقد أخذ السید الرئیس ومعالي وزیر الكهرباء تقییمنا هذا حول منظومة الطاقة في عین االعتبار. للكهرباء
 .مضى منذ عام نفسه طرحنا هذا المقترح  وبالمناسبة، لقد

SiemensWorld : د بین مصر وسیمنس؟إذًا، هل سیكون هناك المزید من العقو 

لقد قمنا فقط بعرض اقتراحنا، وأخذه الرئیس في عین االعتبار، وهذا أمر یمكننا البناء علیه  :جو كایسر
أن الشعب  وخاصة أن الهدف واضح تمامًا؛ فعلینا أن ننتهي من هذه المشروعات بأقصى سرعة، وال سیما

ویجب أیضًا تجهیز . المصري في حاجة إلمدادات إضافیة من الطاقة الكهربائیة خالل الصیف المقبل
وهكذا، یتوجب على فرق . شبكات التوزیع عندما تدخل هذه المحطات العمالقة الخدمة بعد عام من اآلن

، علینا جمیعًا أن نتحلى بالصبر ولهذا. العمل التركیز حالیًا على التفاصیل من أجل تحویلها إلى تعاقدات
 . لفترة أطول قلیالً 

  


