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  بيان صحفي

   2015 أغسطس 19، الدوحة، قطر 

  في قطرمحطات فرعية بناء مليون يورو ل 470تتلقى طلبية بقيمة "سيمنس" 
  

  حتى اليوم  "سيمنس قطر"أكبر طلبية منفردة تتلقاها 
  بطولـة كـأس تهدف المحطات الفرعية إلـى دعـم مشـاريع تطـوير البنيـة التحتيـة اسـتعداًد الستضـافة

 2030وتحقيق رؤية قطر الوطنية  2022العالم 
  الــذي تنفــذه  مشــروع توســعة نظــام نقــل الطاقــة فــي قطــرمــن  المرحلــة الثانيــة عشــرةتــأتي فــي إطــار

  "كهرماء" 
  مـن مليار يورو خالل المراحـل  2ومشاريع مد كابالت بلغت تكلفتها "سيمنس" محطات فرعية نفذت

  2005منذ العام  ةعشر  ةالحاديحتى و  ةالخامس

كة مـن و لكهرباء والماء "كهرماء"، المملالمؤسسة العامة القطرية لتلقيها طلبية ضخمة من أعلنت "سيمنس" عن 
الكهربــاء فـي الدولــة. وفـي هــذا وفــي إطـار المشــروع الـوطني لتوسـعة شــبكة توزيـع  ، وذلـكقبـل الحكومـة القطريــة

بهـدف تعزيـز إمـدادات الطاقـة ودعـم محطة فرعية وتسليمها جاهزة للتشغيل  18ستقوم سيمنس بإنشاء  السياق،
 "كهرمـــاء"جهـــود  "ســـيمنس"تكنولوجيـــا تـــدعم و  .قـــدرة قطـــر علـــى تلبيـــة الطلـــب المحلـــي المتنـــامي علـــى الكهربـــاء

 2022بطولة كـأس العـالم لكـرة القـدم الستضافة قطر تعزيز استعدادات بهدف بنيتها التحتية المستمرة لتحسين 
مليــون يــورو، ومــن المقــرر انتهــاء  470. هــذا وقــد بلغــت قيمــة الطلبيــة 2030تحقيــق رؤيتهــا الوطنيــة دعــم و 

    .  2017مشروع التوسعة خالل العام 
  

للـرئيس لوحـدة إدارة الطاقـة فـي سـيمنس الشـرق األول وولفغـانغ بـراون، النائـب التنفيـذي وفي هذه المناسبة، قال 
لتنفيــذ المرحلــة الثانيــة عشــرة مــن مشــروع علينــا ‘ كهرمــاء’إنــه لمــن دواعــي ســرورنا أن يقــع اختيــار األوســط: "

التي تلبـي احتياجـات  المتطورةخبراتنا الطويلة ومنتجاتنا مستندين إلى توسعة نظام نقل وتوزيع الطاقة في قطر 
وتزويــدها بالمعــدات والحلــول المالئمــة التــي تســاعد فــي  ‘كهرمــاء’. وسنواصــل التعــاون عــن كثــب مــع عمالئنــا

مشـاريع البنيـة التحتيـة تطـوير ونحـن فخـورون بكوننـا نشـارك فـي تلبية الطلب المتنامي على الطاقـة فـي الـبالد. 
 ف مجموعة واسعة من منتجاتنـا وأنظمتنـا فـي هـذا المشـروع الطمـوحسنقوم بتوظي، حيث قطرعالية التطور في 
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العديـد مـن األنظمـة سـيتم كـون بـالنظر إلـى  ة على صعيد إدارة المشاريعإمكانات كبير  الذي يحتاج بال شك إلى
  تركيبها بصورة متزامنة خالل وقت قصير جدًا". 

  
مختلفـة تبلـغ محطـة فرعيـة جديـدة بمسـتويات جهـد  14ويتضمن العقد تصميم وهندسة وتوريد وتركيـب وتشـغيل 

القواطع والمحـوالت ومعـدات توريد يشمل كما كيلوفولط،  11كيلوفولط و 66كيلوفولط و 132كيلوفولط و 400
  توسعات ألربع محطات فرعية قائمة. إجراء باإلضافة إلى التحكم والحماية 

  
التـي تحمـل اسـم "بـو الحميـد"، لنقـل الطاقـة مـن كيلوفـولط و  400بجهـد وسيتم استخدام المحطة الفرعية الجديـدة 

لـغ إلـى شـبكة الكهربـاء الرئيسـية. وسـوف تب ،المستقلة لتحلية الميـاه وتوليـد الكهربـاء) Facility-D( "دحطة "الم
، فـي 2017حيز التشغيل الكامل بحلول العـام تدخل ميجاواط بعد أن  2400 "د" االستطاعة التوليدية للمحطة

يوميــًا. كمــا يتضــمن العقــد إنشــاء العذبــة مــن الميــاه مليــون غــالون  130حــين تبلــغ اســتطاعتها فــي تحليــة الميــاه 
مختلفـة مـاكن الطاقـة الكهربائيـة ألوفير إمـدادات ، حيث ستقوم بتكيلوفولط 400محطة الصخامة الفرعية بجهد 

التـي ستستضـيف حفلـي افتتـاح وختـام بطولـة كـأس العـالم  الرئيسية في مدينـة لوسـيلالمترو بما في ذلك محطة 
. وستعمل كافة المحطات الفرعية على توريد الطاقة الكهربائية لمشاريع تطـوير البنيـة التحتيـة 2022لكرة القدم 
بطولـة كـأس العـالم ضـافة عـزز نجـاح الـبالد فـي استوالمدارس والمستشـفيات والمجمعـات السـكنية بمـا يالمستمرة 

وتتواجــد المحطــات الفرعيــة ضــمن العاصــمة القطريــة الدوحــة . 2030ويســاعد فــي تحقيــق رؤيــة قطــر الوطنيــة 
  وفي المناطق المحيطة بها.

  
 8DQ1كيلوفـولط مـن طـراز  420توريد نظـام قواطـع معـزول بالغـاز بجهـد بستقوم "سيمنس" وفي إطار العقد، 

لتكون المـرة األولـى التـي يسـتخدم فيهـا هـذا النظـام فـي قطـر. ويتميـز نظـام  ،"سيمنس"من ذو الفاصل األحادي 
متــر، مــا يجعلــه أصــغر أنظمــة  2.20القواطــع هــذا بتصــميم صــغير الحجــم ويحتــوي علــى لــوح قياســي بعــرض 

فـــي منشـــأة تصـــنيع  8DQ1كيلوفـــولط. وســـيتم تصـــنيع أنظمـــة  380ضـــمن فئـــة القواطـــع ذات الجهـــد القواطـــع 
المحوالت من مصنع المحوالت التـابع ، بينما سيتم استيراد التابعة لسيمنس في العاصمة األلمانية برلينالقواطع 

  للشركة في مدينة زغرب بكرواتيا. 
  

في إطار المرحلة الثانية عشرة من مشـروع توسـعة نظـام نقـل الطاقـة  "سيمنس"ويندرج العقد الذي ستقوم بتنفيذه 
محطـات فرعيـة ومـد  110بتركيـب أكثـر مـن  "سـيمنس"، قامـت 2005في العام المشروع . ومنذ بداية في قطر
 فـي إنجـاز كافـة المشـاريع حتـى اليـوم "سـيمنس". وقـد نجحـت كيلومتر من الكابالت عالية الجهد 1400حوالي 

   .  مليار يورو 2حوالي  ة إجمالية بلغتتكلفب، وفق الجدول الزمني المحدد
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مـــن خـــالل هـــذا الـــرابط: فـــي "ســـيمنس" إدارة الطاقـــة قطـــاع علـــى المزيـــد مـــن المعلومـــات حـــول يمكـــن التعـــرف 
management-www.siemens.com/energy   

  
  -انتهى-

  :الرجاء التواصل معلالستفسارات الصحفية، 
 زين بشناق
 برنزويك 
  97144466270+ھاتف: 

zbushnaq@brunswickgroup.com  
  
  

(برلين وميونخ) هي شركة عالمية رائدة في مجاالت التكنولوجيا واإللكترونيات ومحطات توليد الطاقـة الكهربائيـة  Siemens AG شركة سيمنس أيه جي
عاًمـا، تقـف سـيمنس علـى قمـة  165والهندسة الكهربائية، والمتخصصة فـي قطاعـات الطاقـة والبنيـة التحتيـة والصـناعة والرعايـة الصـحية. ومنـذ أكثـر مـن 

دولـة، حيـث تركـز علـى مجـاالت توليـد  200البتكار، الجودة، االعتمادية، والطابع العالمي. وتمارس الشركة نشاطها في ما يزيد عن التميز التكنولوجي، ا
ات الريـاح فـي بنـاء توربينـالطاقة الكهربائية واألتمتة والرقمنة. وتعد سيمنس أحد أكبر منتجي التقنيات عالية الكفاءة والموفرة للطاقة، وتعتبر األولى عالميـًا 

ودي حلول نقل الطاقة البحرية، وموردًا رائدًا عالميًا للتوربينات ذات الدورة المشتركة التي تستخدم في محطات توليد الطاقة، إضافة إلى كونها أحد أكبر مز 
ذلك، تعتبر سيمنس موردًا رائدًا لمعدات التصوير وحلول البنية التحتية واألتمتة ونقل الحركة والحلول البرمجية لقطاع توليد الطاقة الكهربائية. وعالوة على 

لمعلومات الطبي، كأجهزة التصوير المقطعي وأنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي، فضًال عن ريادتها في مجال أنظمة التشخيص المخبري وحلول تقنية ا
 المستخدمة في الميدان الطبي. 

مليــار  71.9، وصــل إجمــالي عائــدات الشــركة مــن العمليــات التشــغيلية المســتمرة إلــى 2014مبر ســبت 30، والتــي انتهــت فــي 2014وخــالل الســنة الماليــة 
في جميـع أنحـاء دائم ألف موظف  343، بلغ عدد موظفي شركة سيمنس نحو 2014مليار يورو. ومع نهاية سبتمبر  5.5يورو، بينما بلغ صافي دخلها 
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