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سيمنس تو ّقع عقد خدمات طويل األجل لواحدة من كبرى المحطات
الغازية لتوليد الطاقة في باكستان




عقد الخدمات والصيانة لمحطة البنجاب لتوليد الطاقة بمدينة جنغ يمتد على مدار  12عاما
العقد يتضمن خدمات مراقبة وتحليل الطاقة عن بعد وهي جزء من خدمات سيمنس الرقمية
تقن ّيات متطورة تساعد على التنبؤ بأعطال المعدات واآلالت قبل حدوثها وتفادي أي توقف مفاجئ عن العمل

تأكيداً على التزامها بدعم دولة باكستان في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية ،أعلنت سيمنس مؤخراً عن توقيعها
لعقد خدمات طويل األجل مع شركة البنجاب المحدودة للطاقة الحرارية (احدى شركات القطاع الخاص) ،لتقديم باقة متكاملة
من خدمات الصيانة وتوريد قطع الغيار واإلصالح لمحطة البنجاب لتوليد الطاقة بمدينة جنغ وذلك على مدار  12عاماً .هذا
ويتضمن العقد خدمات سيمنس لمراقبة وتحليل أداء الطاقة عن بعد ،وهي جزء من "خدمات سيمنس الرقمية لقطاع الطاقة"،
والتي تعتمد على حلول جمع وتحليل البيانات.
وتأتي باكستان في المرتبة الخامسة في قائمة أكبر الدول تعداداً في العالم ،ولهذا تسعى الدولة لزيادة وتيرة التنمية
االقتصادية واالجتماعية في البالد ،من خالل توفير امدادات الطاقة التي تتسم باالعتمادية والكفاءة لكل من القطاع الصناعي
واالستهالكي .هذا وتقع محطة البنجاب المُشار إليها في حويلي بهادر شاه بمدينة جنغ ،ومن المتوقع أن تضيف 1.3
جيجاوات من الطاقة لشبكة الكهرباء الوطنية الباكستانية عند استكمالها لتصبح بذلك واحدة من كبرى المحطات الغازية التي
تعمل بنظام الدورة المركبة في البالد.
وفي الوقت نفسه ،ستعتمد المحطة على توربينات سيمنس الغازية من طراز  SGT5-8000Hوالتي يتم استخدامها في
باكستان ألول مرة ،وقد تم اختيار هذه التوربينات لتميززها بقدراتها وكفاءتها التشغيلية الفائقة.
ومن ضمن المزايا المتوقعة لهذه االتفاقية زيادة مستوى االتاحة التشغيلية للمحطة وتقليل تكاليف الصيانة بها ،فضالً عن
تغطيتها لجميع العمرات وخدمات الصيانة المُخطط لها وغير المخطط لها لتوربينات سيمنس الغازية من طراز SGT5-
 8000Hإلى جانب تقديم الخدمات أيضا للمولدات الرئيسية واالحتياطية للمحطة ،باإلضافة لتوريد قطع الغيار والخدمات
الميدانية األخرى.

ومن جهته صرح جيانلويجي دي جيوفاني ،نائب الرئيس التنفيذي األول إلدارة خدمات الطاقة لسيمنس بالشرق األوسط
وشمال إفريقيا ،قائالً" :يشهد قطاع توليد الطاقة في باكستان مرحلة هامة من التحوالت لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة
الكهربائية ،ولهذا نفخر بمساهمتنا في تطوير هذا المشروع الهام .ونأمل أن نتمكن من دعم شركة البنجاب للطاقة الحرارية
في تحقيق أقصى كفاءة من محطات الطاقة الكهربائية من خالل خدماتنا وحلولنا الرقمية ودعم فريقنا".
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يُشار في هذا السياق أن تكنولوجيا سيمنس لتحليل ومراقبة الطاقة عن بعد والتي ُتعرف باسم Power Diagnostics
تعتمد على أدوات متطورة في تحليل البيانات ،بهدف التنبؤ باألعطال وتجنب التوقف المفاجئ وغير المخطط للتوربينات،
فضالً عن العمل على تحسين إنتاجية محطات توليد الكهرباء من خالل تحديد المشكالت التي تواجه العمليات التشغيلية
بشكل استباقي .كما ُتتيح تلك التكنولوجيا لفريق تشغيل المحطة القدرة على إدارة أوقات توقف العمل بسبب الصيانة بشكل
أكثر كفاءة ودقة.

وتستند هذه االتفاقية األخيرة على النجاحات التي تمكنت سيمنس من تحقيقها في قطاع الطاقة الباكستاني حيث يأتي العقد
الجديد لخدمات الصيانة بعد ثالثة أشهر فقط من توقيع سيمنس ألكبر عقد تحصل عليه الشركة في باكستان في مجال توليد
الطاقة الكهربائية والذي قامت من خالله بتوفير حلول متكاملة من التوربينات الغازية لمحطة البنجاب لتوليد الطاقة بمدينة
جنغ.

لمزيد من المعلومات عن خدمات سيمنس لقطاع توليد الطاقة ،يرجى زيارة:
http://www.energy.siemens.com/hq/en/services/

لمزيد من المعلومات للسادة الصحفيين الرجاء التواصل مع:
هبة عبد الحميد
هاتف+201068541171 :؛ بريد إلكترونيheba.abdelhamid@siemens.com :
تابعونا على تويتر@siemens_me :

شركة سيمنس أيه جي ( Siemens AGبرلين وميونخ) هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا ،حيث أصبح اسمها مرادفا ً للتميز
الهندسي واال بتكار والجودة واالعتمادية والتميز الاالمي كأكرر من  170عاماً .تمارس الشركة نشاطها عالمياً ،حيث تركز على مجاالت
توليد الطاقة الكهربائية والميكنة اآللية والتحول الرقمي .في نفس الوقت ،تُاد سيمنس أحد أكبر منتجي التقنيات عالية الكفاءة والموفرة
للطاقة والموارد ،إضافة إلى كونها أحد أكبر مزودي حلول توليد ونقل الطاقة وحلول البنية التحتية والميكنة اآللية والقوى المحركة
والحلول والبرامج الصناعية .وعالوة على ذلك ،تُاتبر سيمنس مورداً رائداً لمادات التصوير الطبي ،كأجهزة التصوير المقطاي وأنظمة
التصوير بالرنين المغناطيسي ،فضالً عن ريادتها في مجال أنظمة التشخيص المخبري وحلول تقنية المالومات المستخدمة في الميدان
الطبي .وخالل السنة المالية  ،2017والمنتهية في  30سبتمبر  ،2017وصل إجمالي عائدات الشركة إلى  83,0مليار يورو ،بينما بلغ
صافي دخلها  6,2مليار يورو .ومع نهاية سبتمبر  ،2017بلغ عدد موظفي شركة سيمنس نحو  372ألف موظف في جميع أنحاء الاالم.
للمزيد من المالومات حول الشركة ،يرجى زيارة الموقع اإللكترونيwww.siemens.com
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