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خبر صحافي
2018إبریل 22، العراق

لمحطة الرمیلة في العراقإضافیة طمیجاوا700قدرة تولید سیمنس تضیف 

واط من قدرة تولید الطاقةجامی700مفتوحة إلضافة الدورة المنشأة إلى نظام التحویل ·

إمدادات الكهرباء لنحو ملیون عراقيتوفر قدرة التولید الجدیدة س·

%50أكثر من بللمحطة الكلیةالكفاءة تعزیز ·

من خالل للدولة دعم تقدیم العلى سیمنسشركة تعمل التحتیة للطاقة، تهالعراق إلى إعادة بناء بنیيسعمع 

700قدرة تولید فازت الشركة بعقد إلضافة ، حیث فیهالطاقة التي تعمل بالغازاأكبر محطاتىحدإتحدیث 

وستقوم سیمنس بموجب هذا . طمیجاوا1500تها التولیدیة حالًیا قدر تبلغ اواط إلى محطة الرمیلة، التي جمی

محطة لعالیة الكفاءة، مما یضمن زیادة الكفاءة الكلیة لSST-5000من طراز یةبتورید توربینات بخار العقد 

إمدادات كهرباء نظیفة وفعالة وستوفر هذه الترقیة .متطلبات إضافیة للوقودأيمن دون % 50بأكثر من 

.مفتوحةالدورة نظام الإلى نشأة المتحول كما س، حوالي ملیون عراقيل

واإلنشاءات الطاقة ندسة شركة ه،سینوهیدروقد حصلت على عقد الترقیة هذا من شركة سیمنسهذا وكانت 

قدمت سابق، وقت وفي . هذا المشروعلر دور المطّو"مجموعة كار"تتوّلى ما یة، بینالصینحكومة المملوكة لل

التي كانت واحدة من أولى و ،المحطةلهذه SGT5-4000Fمن طراز یةخمسة توربینات غاز سیمنس شركة 

ومن . 2013في العراق في عام التي یتم تركیبها وتشغیلها الغاز العاملة على واسعة النطاق الطاقة منشآت 

.2020بحلول عام رقیة في المحطة المقرر االنتهاء من أعمال الت

ه، قال جان كلود نصر، نائب الرئیس التنفیذي األول لقسم تولید الطاقة في شركة سیمنس الشرق لوفي تعلیق

طویل ا خر بأن نكون شریًكتنففإننا لطاقة، لبناء بنیته التحتیة إعادة رحلة في العراق مع مضي ":األوسط

عقود عدة، ونحن نبحث إلى في العراق سیمنس شركة ویعود نشاط . البلدفي هذا تنمیة الدعم األجل ل

أحدث ویعد هذا العقد الجدید . لتلبیة متطلبات البالد لتوفیر إمدادات طاقة كافیةجدیدة باستمرار عن طرق 
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اعدة في تزوید مالیین العراقیین إمدادات الكهرباء، ونحن نتطلع إلى المسعزیز العراق نحو تمسیرة في إنجاز 

."طاقةموثوق للبمصدر

شهر العراق في نمیة التزامها بدعم تكشفت عن و رطة طریقاخوجدیر بالذكر أن سیمنس كانت قد وضعت 

، حیث تضمنت رؤیتها العمل على مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي عقد في الكویتالماضي خالل فبرایر 

إلى الصناعة مروًرا بمن إمدادات الطاقة مجاالت عدة، رطة الطریق احددت خو . التمویل والتدریبوصوًال

على المجاالت الرئیسیة بما في توركز ، احتیاجات التنمیة في البالد على المدى القصیر والمتوسط والطویل

إلى بالتفصیل خارطة الطریق تشیر و . والتمویل،ومكافحة الفساد،والتعلیم،وكفاءة الموارد،ذلك إدارة الطاقة

مساعدةعلى سیمنسقوم رؤیة تو . البالدفي تحول الأن تدعم من خاللها لشركة سیمنس یمكن الخطوات التي 

قطاع وتوفیرة، موثوقفعالة و في مدن نابضة بالحیاة، ومدعومة بطاقة على العیش ملیون عراقي 40

.عالميمحلیة ذات مستوى وتنمیة اقتصادیة مستدامة، تقودها مواهب،صناعي قوي

- انتهى-

:لالستفسارات اإلعالمیة

تمارا حمدان

5118100 56 971+: هاتف

tamara.hamdan@siemens.com: برید إلكتروني

Siemens_me@:یرجى متابعتنا على تویتر

، الهندسي، تقف على قمة التمیز التكنولوجیاهي شركة عالمیة رائدة في مجال)برلین ومیونخ(Siemens AGشركة سیمنس أیه جي

مجاالتعلىتركزحیث،حول العالمنشاطهاالشركةوتمارس. عاًما170منذ أكثر من ة، واالعتمادیة، والطابع العالميواالبتكار، والجود

وتعد سیمنس أحد أكبر منتجي التقنیات عالیة الكفاءة والموفرة للطاقة، وتعتبر المورد . الرقمیةوالتقنیاتاآلليوالتشغیلالكهربائیةالطاقةتولید

إضافة إلى كونها أحد أكبر مزودي حلول البنیة التحتیة والتشغیل اآللي الرائد للحلول عالیة الكفاءة في مجال تولید ونقل الطاقة الكهربائیة،

، تعتبر سیمنس موردًا"سیمنس هیلثینیرز أیه جي"ومن خالل الشركة التابعة لها والمدرجة باسم .لبرامج الصناعیةوالقوى المحركة والحلول وا

عن ریادتها في مجال أنظمة  لمعدات التصویر الطبي، كأجهزة التصویر المقطعي وأنظمة التصویر بالرنین المغناطیسي، فضًال رائدًا

سبتمبر 30، والتي انتهت في 2017وخالل السنة المالیة . مات المستخدمة في المیدان الطبيالتشخیص المخبري وحلول تقنیة المعلو 

، بلغ عدد 2017ومع نهایة سبتمبر . ملیار یورو6.2ملیار یورو، بینما بلغ صافي دخلها 83، وصل إجمالي عائدات الشركة إلى 2017

: للمزید من المعلومات حول الشركة یرجى زیارة الموقع اإللكتروني.ألف موظف في جمیع أنحاء العالم337موظفي شركة سیمنس نحو 

http://www.siemens.com.
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