
 

 قطاع الطاقة بيان صحفي

 4102 أغسطس×× أبوظبي،   نقل الطاقة

 

 لتوليد الطاقة في أبوظبي  "3س االشويهات "محطة سيمنس تسلم 

   اواط وتعمل بالدارة المشتركةغمي 0011بة للمحطة تبلغ االستطاعة الكهربائية المرك 
 دعةم مسةيرة النمةو االقتيةادم المسةتدام فةي و في تلبيةة الطلةا المتنةامي علةط الطاقةة هم استس

 اإلمارة

بالتعاون مع الشريك الكوري دايو للهندسة واإلنشاءات، عن بدء التشغيي  التاغاري لمةطغة ، "سيمنس للطاقة"أعلنت 
شغغركة وتعغغود ملكيغغة المةطغغة الغغ  . فغغت امغغارت أبغغو بت( CCPP)التغغت تعمغغ  بالغغدارت المشغغتركة  "3الشغغويهات اس "

ائغغغتشر شغغركات مكغغغون مغغغن شغغغركة سغغوميتومو اليابانيغغغة، وشغغغركة الطاقغغغة الشغغويهات يسغغغيا للطاقغغغة، و غغت عبغغغارت عغغغن 
" 3الشغغويهات اس "وتبلغغا اتسغغتطاعة الكهربائيغغة المركبغغة لمةطغغة . الكهربائيغغة الكوريغغة و يئغغة ميغغاء وكهربغغاء أبغغو بت

وباإلضغغافة الغغ  دور غغا فغغت . "أو ينغغد أم كومبغغانت الشغغويهات يسغغيا"تم ادارتهغغا مغغن قبغغ  شغغركة تمياغغاواط، وسغغ 0011
تلبيغة الطلغغل المتنغغامت علغ  الطاقغغة الكهربائيغغة فغت امغغارت أبغغو بت نتياغة للنمغغو السغغكانت المتسغار ، ستسغغا م المةطغغة 

وتبعغد . فت تزويد الكهربغاء الشزمغة للمشغاريع العغناعية فغت اإلمغارت، بمغا فغت ةلغك معغ ات الغرويس الن طيغة الماغاورت
 . سيمنس فت أبو بتبنيها لطاقة تخامس مةطة لال  اليرل من أبو بت، وتعد يلومترًا ك 001ة ةوالت المةط

توليغد الطاقغة التغت تعمغ  ل "3الشغويهات اس "المكونات األساسية لمةطة بتوريد سيمنس وفت اطار المشرو ، قامت 
بخغغغار مغغغن طغغغراز  توتغغغوربين ،4000F-SGT5أربغغغع توربينغغغات  غغغاز مغغغن طغغغراز بمغغغا فغغغت ةلغغغك بالغغغدارت المشغغغتركة، 

4000-SST5 1000، وستة مولدات كهربائية من طغرازA-SGen5  2000وH-SGen5 ون غام ،-SPPA
T3000  تيطغت و عامغًا  80ووقعت سغيمنس ات اقيغة خغدمات طويلغة األمغد تمتغد لغغ . ون ام القياس والتةكمالكهربائت

كيلغو فولغت مغن  011المعغزو  عغن اليغاز بقغدرت تبلغا  قامت بتوريد وةغدت القغاطع الكهربغائتكما المكونات الرئيسية، 
، مغغغن أاغغغ  ربغغغط مةطغغغة توليغغغد الطاقغغغة مغغغع الشغغغبكة القيغغغاس والغغغتةكم، بمغغغا يتضغغغمن الةمايغغغة وأاهغغغزت DQ18طغغغراز 

ة أعمغغغا  اإلنشغغغاءات واألعمغغغا  المدنيغغغة فغغغت موقغغغع المةطغغغة، يوتولغغغت دايغغغو للهندسغغغة واإلنشغغغاءات مسغغغ ول. الكهربائيغغغة



، والمةغغوتت الرئيسغغية، واألن مغغة اإلضغغافية (HRSGs) الةغغرارت مغغن البخغغارراا  ولغغدات اسغغتمباإلضغغافة الغغ  تغغوفير 
 (.توازن المةطة)والمساعدت 

يعغد تسغليم مةطغة : "وبهةء المناسغبة، قغا  ديتمغار سيرسغدورفر، الغرئيس التن يغةي لشغركة سغيمنس فغت الشغر  األوسغط
سغا  اناازاتنغا المتميغزت فغت المنطقغة، كمغا ي كغد التزامنغغا  اناغازًا مهمغًا يضغار الغ  لتوليغد الطاقغة‘ 3الشغويهات اس ’

المستمر منة عقود ببناء مةطات يمنة وموثوقة وعالية الك اءت لتوليد الطاقة فت دولة اإلمغارات العربيغة المتةغدت بمغا 
ازات وتمثغغ   غغةء المةطغغة خيغغر مثغغا  علغغ  اإلناغغ.  م فغغت دعغغم مسغغيرت التنميغغة اتقتعغغادية المسغغتدامة فغغت الغغبشدايسغغ

  ".التت يمكن تةقيقها عند الامع بين التقنيات المتميزت والةضور المةلت القوي والخبرت الطويلة فت القطا 

مغغن المشغغاريع المعياريغغة فغغت ماغغا  العغغةة والسغغشمة المهنيغغة والتغغت و  غغت فيهغغا " 3الشغغويهات اس "وتعغغد مةطغغة 
  لغوثر بغولين ، رئغيس قسغم ادارت المشغاريع فغت وةو   ةا الموضو ، قغا. سينمس أفض  الممارسات فت  ةا الماا 
للسغشمة المهنيغة التغابع ‘ زيرو غارم’طبقت سيمنس فت المشغرو  برنغام  : "قطا  توليد الطاقة بشركة سيمنس للطاقة

لها، والةي يركغز علغ  تعزيغز ثقافغة السغشمة علغ  مختلغر المسغتويات الو ي يغة ومراةغ  العمغ  بهغدر تشغايع كافغة 
وتعاونغغت سغغيمنس مغغع عميلهغغا . ميغغدان علغغ  تطبيغغ  ااغغراءات اسغغتباقية للة غغا  علغغ  السغغشمة المهنيغغةالعغغاملين فغغت ال

 ."وشركائها فت المشرو  للةد من المخاطر التت قد يتعرض لها العاملون خش  عمليات اإلنشاء والتشيي 

بالغغغدارت المشغغغتركة  مغغغا وكانغغغت الشغغغركة قغغغد أناغغغزت مشغغغروعين يخغغغرين مهمغغغين لتوليغغغد الطاقغغغة وتةليغغغة الميغغغاء يعمغغغشن 
وتعغغغغغد مةطغغغغغة . 0100فغغغغغت سغغغغغبتمبر " 0الشغغغغغويهات اس "ومةطغغغغغة  0110فغغغغغت العغغغغغام " 0مةطغغغغغة الشغغغغغويهات اس "
ألغغغر متغغغر  000تنغغغت  ةغغغوالت التغغغت مياغغغاواط و  0011، الباليغغغة اسغغغتطاعتها الكهربائيغغغة المركبغغغة "0الشغغغويهات اس "

 . ن نوعها فت العالممكعل يوميًا من المياء العالةة للشرل، اةدى أكبر المةطات م

وتتمتغغع سغغيمنس بخبغغرات واسغغعة وطويلغغة فغغت منطقغغة دو  مالغغس التعغغاون الخلياغغت فغغت ماغغا  تن يغغة مةطغغات توليغغد 
لتةليغة الميغاء، " 0اس "و" 0الشغويهات اس "فغلل  اانغل مةطتغت . الطاقة المرف  بهغا وةغدات لتةليغة الميغاء المالةغة

لمةطغغة الطويلغغة بغغ بو بت فغغت " ل"، والتوسغغعة 0110فغغت العغغام " 0الطويلغغة ايغغ  "قامغت سغغيمنس أيضغغًا ببنغغاء مةطغغة 
 . 0118العام 

وتمث   ةء المةطغات عاليغة الك غاءت والتغت تعمغ  بالغدارت المشغتركة، باإلضغافة الغ  الخغدمات ةات العغلة، اغزءًا مغن 
الخضغغراء، مغغن اامغغالت ايراداتهغغا مغغن المنتاغغات والةلغغو  % 03وتغغدر سغغيمنس مغغا نسغغبت  . مة  غغة سغغيمنس البيئيغغة

 . ةا  انتاج التقنيات العديقة للبيئاألمر الةي يعزز مكانة الشركة كلةدى الشركات الرائدت فت ما



 

 تعليق اليورة 

 لتوليد الطاقة التي تعمل بالدارة المشتركة " 3الشويهات اس "محطة 

مةطغة لالمكونغات األساسغية لبتوريغد سغيمنس ، وقغد قامغت لتوليد الطاقغة" 3الشويهات اس "مةطة ي هر فت العورت 
، وسغغتة SST5-4000، وتوربينغغا بخغغار مغغن طغغراز 4000F-SGT5أربغغع توربينغغات  غغاز مغغن طغغراز بمغغا فغغت ةلغغك 

 . باإلضافة ال  الن ام الكهربائت ون ام القياس والتةكممولدات كهربائية 

 -انته -

   

 :للمزيد من المعلومات الرجاء التوايل مع
 

 واي  ةشوت
 برنزويك 

 97144466270+: هاتف

whalawa@brunswickgroup.com 
 

  سيمنس للطاقة



ارية يعتبر قطا  الطاقة فت شركة سيمنس المزّود العالمت الرائد لماموعة واسعة من منتاات وةلو  وخدمات توليد الطاقة فت معانع الطاقة الةر 
وع  اامالت عائدات قطا  الطاقة لسيمنس خش  العام . والمتاددت، وشبكات نق  الطاقة، باإلضافة ال  استخراج ومعالاة ونق  الن ط والياز

مليار يورو تقريًبا، وبلا عافت أرباح  00.2مليار يورو، واستلم القطا  طلبيات اديدت بقيمة  0..0، ال  0100سبتمبر  31المالت المنتهت فت 
ألر  80، بلا عدد مو  ت قطا  الطاقة فت سيمنس نةو 0100ومع بداية السنة المالية الاديدت فت أكتوبر . مليار يورو 0.0 ةا القطا  ةوالت 
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