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Press  

 2017، أكتوبر 8 مسقط، عمان، 

 

سيمنس لتنظيم الجهد الكهربائي تدعم البنية  تكنولوجيا محوالت

 في سلطنة عمان  التحتية لقطاع الطاقة

  في ُعمان شبكة الطاقة  وجهوزية تحسين استقرار ُيساعد علىالمشروع 

  تنظيم الجهد الكهربائي على تحسين مستوى جودة الطاقة وتقليل تكاليف نقلها  محوالتَتعمل 

  من الطاقة الكهربائية في ُعمان 50توليد أكثر من  حالياً في سيمنسُتساهم % 

 

، واإلنشاءات والتصنيع في العالموالتي ُتعد واحدة من كبرى شركات التكنولوجيا والهندسة  قامت شركة الرسن وتوبرو عُمان،

لصالح الشركة الُعمانية لنقل الكهرباء  Shunt Reactorsأو  لتنظيم الجهد الكهربائي حوالتم أربعةباختيار سيمنس لتوريد 

كيلو  400منهما ؛ والتي تبلغ قدرة كل بالسلطنةازكي وعبري محوالت  األربعة في محطتي تركيب المحوالت حيث سيتم 

في ُعمان من  للكهرباء شبكة الوطنيةال واستقرار تحسين مستوى ثباتهذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى يأتي و. فولت

 خالل تحسين أداء خطوط نقل التيار بين هاتين المدينتين.   

السكاني  بالنمو مدفوعا  لطلب على الطاقة الكهربائية ا مستويات ارتفاعا متواصال فيتجدر اإلشارة إلى أّن سلطنة ُعمان تواجه 

تطمح في هذا السياق، الغاز والبترول والبتروكيماويات. و مثل، التي تقودها قطاعاتواألنشطة الصناعية  والزيادة الكبيرة في

لتسهيل عمليات الربط الكهربي  باء في جميع أنحاء السلطنةالكهر الشركة الُعمانية لنقل الكهرباء لدعم وزيادة كفاءة خطوط نقل

 على مستوى السلطنة.شبكات الطاقة  جميع بين

تمتد في أنظمة نقل الكهرباء والتي  من المكونات الرئيسية Shunt Reactorsأو تنظيم الجهد الكهربائي  محوالتُتعتبر هذا و

 لوقوع أي تجُنبا   شبكة للحمايةعلى هذه المحوالت ك يتم االعتماد، والعاليةالقدرة الكهربائية والكفاءة لمسافات طويلة وتتسم ب

ماكن استهالكها. وصوال  إلى من محطات توليد الكهرباء الضغط الكهربائي عند نقل التيار لمسافات طويلة  اضطرابات في

اإلنتاجي، فضال   نتها على مدار عمرهابكفاءتها العالية وانخفاض تكاليف صياوتتسم محوالت سيمنس لتنظيم الجهد الكهربائي 

 تحسين جودة الطاقة وتقليل تكاليف النقل.     نقل الكهرباء عن طريق عن قدرتها على زيادة الكفاءة في عمليات

قع المو ميجا أمبير 100كيلو فولت و 400األربعة بقدرات كهربائية  اقية أيضا ، سيتم تسليم المحوالتوفي إطار هذه االتف

إنتاج المفاعالت األربعة في التصنيع والتصميم والهندسة واالختبار والتدريب، وسيتم  القيام بكافة عمليات باإلضافة إلى العمل،

 .     2018ايتس النمساوية، ومن المتوقع تسليمها خالل ڤمصنع سيمنس في مدينة 

عدنا توريد أحدث س  : "يُ س لمنطقة الشرق األوسطفي سيمننائب الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الطاقة ولفجانج براون، ڤ وأوضح 

لبنية التحتية لنقل من خالل دعم وتطوير ا لب المتزايد على الطاقة في السلطنةتلبية الطتقنّيات الشركة في مجال شبكات التوزيع ل

تنظيم الجهد  تساعد فيسلتنظيم الجهد الكهربائي  سيمنس . إّن تكنولوجياالطاقة وبالتالي إتاحة وجهوزية إمدادات الكهرباء
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طاقة مستقرة يمكن االعتماد عليها دون انقطاع للمنازل والمكاتب  األحمال الكهربائية للتأكد من توفيرب تباينات جنُ وت   الكهربائي

 والمنشآت الصناعية في السلطنة"    

% 50في إنتاج أكثر من حاليا  ركة تساهم تكنولوجيا الشحيث  1972عام الي السوق الُعماني منذ ف تعمل سيمنسُيشار هنا أن 

زيع الطاقة الكهربائية تساهم الشركة بنسبة كبيرة في توريد معدات نقل وتوكما  .ة الُمولّدة في ُعمانمن اجمالي الطاقة الكهربائي

      . محليا  زايد على الطاقة بهدف دعم الطلب المت سلطنةفي ال

 سيمنس إلدارة الطاقة، من فضلك قم بزيارة:عن حلول لمزيد من المعلومات والصور الصحفية 

management-www.siemens.com/energy  

 

 الرجاء التواصل مع: للسادة الصحفيين لمزيد من المعلومات

 هبة عبد الحميد 

 heba.abdelhamid@siemens.com :بريد إلكتروني ؛+201068541171هاتف: 

 

 siemens_me@ تابعونا على تويتر:

 

)برررلين وميرروني  هرري شررركة عالميررة رائرردة فرري مجرراالت التكنولوجيررا واإللكترونيررات ومحطررات توليررد الطاقررة الكهربائيررة والهندسررة  Siemens AG شررركة سرريمنس أيرر  جرري

را، تقرف سريمنس علرى قمرة التميرز التكنولروجي، ا 165الكهربائية، والمتخصصة في قطاعرات الطاقرة والبنيرة التحتيرة والصرناعة والرعايرة الصرحية. ومنرذ أكثرر مرن  البتكرار، عام 

دولة، حيث تركز على مجاالت توليد الطاقة الكهربائيرة واألتمترة  والرقمنرة. وتعرد سريمنس  200الجودة، االعتمادية، والطابع العالمي. وتمارس الشركة نشاطها في ما يزيد عن 

البنية التحتية والميكنة اآلليرة والقروى المحركرة والحلرول والبررامج الصرناعية.  أحد أكبر منتجي التقنيات عالية الكفاءة والموفرة للطاقة، إضافة إلى كونها أحد أكبر مزودي حلول

 عرن ريادتهرا فري مجرال أنظمرة وعالوة على ذلك، تعتبر سيمنس موردا  رائدا  لمعدات التصوير الطبي، كأجهزة التصوير المقطعي وأنظمة التصوير برالرنين المغناطيسري، فضرال  

، وصرل إجمرالي عائردات الشرركة 2016سربتمبر  30، والتي انتهت فري 2016لمعلومات المستخدمة في الميدان الطبي. وخالل السنة المالية التشخيص المخبري وحلول تقنية ا

لعرالم. ألرف موظرف فري جميرع أنحراء ا 351، بلرغ عردد مروظفي شرركة سريمنس نحرو 2016مليار يورو. ومرع نهايرة سربتمبر  5,6مليار يورو، بينما بلغ صافي دخلها 79,6إلى 

   .http://www.siemens.comللمزيد من المعلومات حول الشركة يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 
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