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 2018 أغسطس 5، العراق 

 
 إضافیة  تمیجاوا 650سیمنس تزود محطة طاقة في العراق بـ

 
 محطة شط البصرة للطاقة الكھربائیة تتحول للعمل بنظام الدورة المركبة •

 إمدادات الطاقة لملیون عراقيأعمال التطویر الجدیدة ستوفر  •

 %50المشروع سیزید من كفاءة المحطة بأكثر من  •
 

التي أكبر محطات الكھرباء  واحدة من، ستقوم شركة سیمنس بتطویر العراقالبنیة التحتیة للطاقة في  إنشاءإعادة في خطوة جدیدة نحو دعم 

 محطة شط البصرة، التي تبلغ قدراتھا التولیدیة حالیاً إلى  تمیجاوا 650ضافة إلعقد الشركة مؤخراً ب تعمل بالغاز في الدولة. فقد فازت

 توربینات بخاریة 5 بتوریدالعقد  ستقوم سیمنس بموجب ھذاتعمل بنظام الدورة البسیطة. و آخرین لمنتجینتوربینات  وتضم میجاوات 1,250
ستتحول المحطة للعمل بنظام ، كما دون أي متطلبات إضافیة للوقود% 50عالیة الكفاءة، مما یضمن زیادة الكفاءة الكلیة للمحطة بأكثر من 

وبمجرد االنتھاء من أعمال التطویر سیستفید حوالي ملیون عراقي من إمدادات الطاقة التي ستوفرھا المحطة من خالل . الدورة المركبة

 نظیف وموثوق للطاقة الكھربائیة. رمصد

 

من  بینما تتولّى "مجموعة كار" دور المطّور لھذا المشروع. )،CMEC( الھندسیة للمعداتصینیة الالشركة بھذا العقد من سیمنس قد فازت و

لمشروع مماثل  SST-5000البخاریة القویة من طراز  توربیناتھامن  اثنان توریدتعاقدت سیمنس في بدایة ھذا العام على  ،ناحیة أخرى

ومن المقرر أن تنتھي أعمال التطویر  .لتحویل الدورة المفتوحة على نطاق واسع في البالدمما یجعلھ أول مشروع في حي الرمیلة في العراق، 

 . 2020في كال المشروعین بحلول عام 
 

بمنطقة الشرق األوسط وشمال إنتاج الطاقة في شركة سیمنس قطاع األول ل نائب الرئیس -یقول السید/ جان كلود نصروتعلیقاً على ذلك، 

لدعم الدولة في تحقیق تطلعاتھا وخططھا  تسعى سیمنس ،في البالد لعراق في رحلة إعادة بناء بنیتھ التحتیة للطاقةمع مضي اأفریقیا: "

اقتصاد مزدھر ألي دولة. ساس لتحقیق سیمنس أن توفیر إمدادات موثوقة وذات كفاءة عالیة للطاقة ھو األلتحیق ذلك، حیث تؤمن  المستقبلیة

ركتنا في ھذا المشروع بمثابة خطوة قویة نحو تلبیة طموحات دولة العراق من خالل إقامة منظومة قویة للطاقة ویأتي اإلعالن الیوم عن مشا

 وتحقیق االقتصاد المستدام لشعبھا."

 

ة میجاوات إلى قدرة المحط 700، حیث سیتم إضافة العاملة على الغاز في العراق محطة الرمیلة لتطویر ھذا وقد فازت سیمنس مؤخراَ بعقد

 .SST-5000من طراز تین بخاری تینتوربین زویدبموجب ھذا العقد بت ستقوم سیمنسوالتولیدیة. 

 

جدیر بالذكر أن سیمنس كانت قد وضعت خارطة طریق وكشفت عن التزامھا بدعم تنمیة العراق في شھر فبرایر الماضي خالل مؤتمر إعادة 

العمل على مجاالت عدة، من إمدادات الطاقة مروًرا بالصناعة وصوًال إلى التمویل إعمار العراق الذي عقد في الكویت، حیث تضمنت رؤیتھا 

ت خارطة الطریق احتیاجات التنمیة في البالد على المدى القصیر والمتوسط والطویل، وركزت على المجاالت الرئیسیة دحدقد و والتدریب.

 الفساد، والتمویل.بما في ذلك إدارة الطاقة، وكفاءة الموارد، والتعلیم، ومكافحة 
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وتشیر خارطة الطریق بالتفصیل إلى الخطوات التي یمكن من خاللھا لشركة سیمنس أن تدعم التحول في البالد. وتقوم رؤیة سیمنس على  

دیة ملیون عراقي على العیش في مدن نابضة بالحیاة، ومدعومة بطاقة فعالة وموثوقة، وتوفیر قطاع صناعي قوي، وتنمیة اقتصا 40مساعدة 
  .مستدامة، تقودھا مواھب محلیة ذات مستوى عالمي

 

 لالستفسارات اإلعالمیة: 

 سیمنس، العالقات اإلعالمیة

 تمارا حمدان 

 5118100 56 971+ھاتف: 

 tamara.hamdan@siemens.comبرید إلكتروني: 

 www.twitter.com/siemens_press :یرجى متابعتنا على تویتر

 
ة  (برلین ومیونخ) Siemens AGشركة سیمنس أیھ جي  ً للتمیز الھندسي واالبتكار والجود ھي شركة عالمیة رائدة في مجال التكنولوجیا، حیث أصبح اسمھا مرادفا

دولة، حیث تركز على مجاالت تولید الطاقة الكھربائیة واألتمتة والرقمنة. في  200عاماً. تمارس الشركة نشاطھا فیما یزید عن  170ألكثر من واالعتمادیة والتمیز العالمي 

ونقل الطاقة وحلول البنیة التحتیة  یدنفس الوقت، تُعد سیمنس أحد أكبر منتجي التقنیات عالیة الكفاءة والموفرة للطاقة والموارد، إضافة إلى كونھا أحد أكبر مزودي حلول تول

ً لمعدات التصویر الطبي، كأ ئدا ً را جھزة التصویر المقطعي وأنظمة والمیكنة اآللیة والقوى المحركة والحلول والبرامج الصناعیة. وعالوة على ذلك، تُعتبر سیمنس موردا

 2017مخبري وحلول تقنیة المعلومات المستخدمة في المیدان الطبي. وخالل السنة المالیة التصویر بالرنین المغناطیسي، فضالً عن ریادتھا في مجال أنظمة التشخیص ال

، بلغ عدد موظفي 2017ملیار یورو. ومع نھایة سبتمبر  6.2ملیار یورو، بینما بلغ صافي دخلھا  83، وصل إجمالي عائدات الشركة إلى 2017سبتمبر  30والمنتھیة في 

  . www.siemens.comفي جمیع أنحاء العالم. للمزید من المعلومات حول الشركة، یرجى زیارة الموقع اإللكترونيألف موظف  377شركة سیمنس نحو 
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