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Press  

 2018 مارس 25في  مسقط، سلطنة ُعمان، 

 
سيمنس تستعرض أحدث حلولها للتحول الرقمي واالبتكارات 
 التكنولوجية خالل مشاركتها في معرض ُعمان للنفط والغاز 

   
  الشركة تقدم باقة من الحلول المتكاملة للمساعدة في تحويل العمليات التشغيلية بمنصات البترول البحرية

 للنظام الرقمي بالكامل  

  مراقبة المعرض يشهد أحدث حلول ومنتجات سيمنس في مجاالت تحليل البيانات واألمن االلكتروني وخدمات

  التوربينات تحسين أداء لعن ُبعد ا وتحليل الطاقة

 

، يستعرض عدٌد من المسئولين التنفيذيين في شركة سيمنس باقة من 2018خالل مشاركتها في معرض ُعمان للنفط والغاز 

قطاع النفط والغاز حيث تم تصميم هذه الحلول  خصيصا   أحدت حلول التحول الرقمي والتطبيقات التكنولوجية الُمصممة

ركز الشركة خالل المعرض على الدور تُ  ، كمالتشغيلية واالعتمادية لهذا القطاع الحيويلزيادة مستويات اآلمان والكفاءة ا

 الذي يمكن أن تقوم به الحلول والخدمات الرقمية في  خفض التكاليف مع زيادة مستويات اإلنتاجية في نفس الوقت.      

 

ة إلنتاج النفط والغاز والتحكم فيها عن ُبعد من من المتوقع خالل المستقبل القريب، أن يتم تشغيل جميع المنصات البحريو

خالل مواقع أرضية تبعد عنها كثيرا . وألن األجهزة والمعدات واألنشطة المرتبطة بالعمليات التشغيلية في شركات النفط 

بداية من التشغيل  والغاز تنتج قدرا  هائال  من البيانات، فإّن باقة حلول سيمنس الرقمية التي تغطي كافة المراحل اإلنتاجية،

التجريبي حتى نفاد الحقول، ستساعد العميل على جمع البيانات وتحويلها  إلى معلومات فورية ُيعتمد عليها في اتخاذ 

 القرارات بصورة أسرع وأذكى وأكثر دقة.     

 

األول لقطاع توليد الطاقة في الشرق األوسط ، قائال : ""يواجه  نصر، نائب الرئيس التنفيذي كلود ومن جهته صرح جان

قطاع النفط والغاز الطبيعي عددا  من التحديات الحقيقية في الوقت الراهن، من بينها استمرار انخفاض أسعار النفط والغاز 

ة، وتقادم األصول، وضرورة الطبيعي والمنافسة الحادة، والحاجة الملحة لخفض النفقات الرأسمالية والمصروفات التشغيلي

 اإلدارة الفعالة للبيانات الكبيرة فضال  عن والقلق المرتبط باألمن اإللكتروني."

وأضاف: "ولهذا تعمل سيمنس بشكل وثيق مع عمالئها في سلطنة عمان وفي كافة دول المنطقة، من أجل توفير حلول 

واحدا  من أهم السوق الُعماني  ، وُيمثِّلقدرة على التنبؤ واالعتماديةمبتكرة تعمل على توفير أعلى معايير السالمة والكفاءة وال

األسواق التي تعمل بها سيمنس في المنطقة، وكذلك ُيعد معرض ُعمان للنفط والغاز فرصة مثالية لاللتقاء برواد هذا القطاع 

لنفط والغاز، ولنتبادل الرؤى واألفكار من الخبراء والشركات المحلية والعالمية، كي نتحدث عن أحدث االبتكارات في قطاع ا

       .حول آخر المستجدات في هذا القطاع"
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 28وحتى  26يشهد جناح سيمنس في المعرض عددا  من الحلقات النقاشية يقوم خاللها مسئولي الشركة، خالل الفترة من و

، تفاعلية، ومن ضمن هذه الموضوعاتمارس، ببحث عددا  من الموضوعات والقضايا الرئيسية من خالل عروض حية 

 التحول  الرقمي وزيادة اإلنتاج وحلول التحول اآللي واألمان اإللكتروني. 

 

عليها سيمنس بشكل كبير  ُتركزمن المجاالت الرئيسية التي وُتعتبر الطباعة ثالثية األبعاد أو التصنيع باإلضافة أو الطباعة 

وقد تم تصنيعه بالكامل من  SGT-400من التوربينات الصناعية طراز  ا  نموذجالشركة  في المعرض حيث ستستعرض

 انجازا  في استخدام الطباعة ثالثية األبعاد في قطاع توليد الطاقة. الذي ُيّعد ؛ األمرخالل الطباعة ثالثية األبعاد

 

مجموعة من حلولها الُمصممة خصيصا  لتقليل النفقات والمصروفات التشغيلية  للشركات في  سيمنس سُتبرزإلى جانب هذا، 

تخدم عمليات استخراج ونقل وتكرير النفط. ُيشار هنا أن بعد استحواذها على شركة  وهي الحلول التي السوق الُعماني

Dresser-Rand  أصول شركة  وRolls-Royce  وحدات أكبر قاعدة من أصبح لدى سيمنسفي قطاع الطاقة 

 للشركات في مجاالت النفط والغاز.في العالم  توليد الطاقة وخدمات

 

تحليل البيانات، تعمل حلول برمجيات سيمنس على تحسين مستويات األداء في جميع العمليات المرتبطة صعيد أما على 

انات وصوال  للمراقبة عن ُبعد والصيانة االستباقية بالنفط والغاز، بداية من التحليالت والعمليات اآللية وتحقيق تكامل البي

 .االفتراضيةوالتدريب باستخدام تكنولوجيا الُمحاكاة 

    

 Siemens Totally Integrated Power andالتي يتم تسليط الضوء عليها حلول  األخرى ومن بين االبتكارات

Control  كوابل الممتدة تحت للمشروعات، من خالل توفير امكانية تركيب الوالتي تم تصميمها لتعظيم الجدوى االقتصادية

 والتحكم في درجات الحرارة. والتشغيللمسافات طويلة  الماء

 

 لمزيد من المعلومات للسادة الصحفيين الرجاء التواصل مع:

 هبة عبد الحميد 

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

 

 siemens_me@ تابعونا على تويتر:

 
 

)برلين وميونخ( هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، حيث أصبح اسمها مرادفاً للتميز  Siemens AGشركة سيمنس أيه جي 

عاماً. تمارس الشركة نشاطها عالمياً، حيث تركز على مجاالت  170الهندسي واالبتكار والجودة واالعتمادية والتميز العالمي ألكثر من 

ول الرقمي. في نفس الوقت، تُعد سيمنس أحد أكبر منتجي التقنيات عالية الكفاءة والموفرة توليد الطاقة الكهربائية والميكنة اآللية والتح

للطاقة والموارد، إضافة إلى كونها أحد أكبر مزودي حلول توليد ونقل الطاقة وحلول البنية التحتية والميكنة اآللية والقوى المحركة 

سيمنس مورداً رائداً لمعدات التصوير الطبي، كأجهزة التصوير المقطعي وأنظمة والحلول والبرامج الصناعية. وعالوة على ذلك، تُعتبر 

التصوير بالرنين المغناطيسي، فضالً عن ريادتها في مجال أنظمة التشخيص المخبري وحلول تقنية المعلومات المستخدمة في الميدان 

مليار يورو، بينما بلغ  83,0إجمالي عائدات الشركة إلى  ، وصل 2017سبتمبر  30، والمنتهية في 2017الطبي. وخالل السنة المالية 

ألف موظف في جميع أنحاء العالم.  372، بلغ عدد موظفي شركة سيمنس نحو 2017مليار يورو. ومع نهاية سبتمبر  6,2صافي دخلها 
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