
Reference number: PR2019020140PSEN Page 1/2 

 

Press  

 2019  1 اإلمارات العربية المتحدة، 

 

لمجمع انتاج خدمات الطاقة توفير ل طويل األجل ا  توقع عقد سيمنس
لأللومنيوم في  العالمية اإلماراتشركة ات رالطاقة الجديد في مصه  

 دبي
 
    
األلمونيوم على المستوى  وذلك ألول مرة في صناعة  H-Classاستخدام توربينات سيمنس الغازية عقد الخدمات يدّعم  •

 العالمي

  العربية المتحدة الغازية في دولة اإلمارات H-Classأول اتفاقية خدمات طويلة األجل لتوربينات  •

 الطاقة   معدالت توليد  من خالل ثباتأعلى مستويات من الموثوقية في العمليات التشغيلية  توفير منتضّ  خدمات متّطورة •

 

 

سيمنس التوقيع شركة العالم، وعلى مستوى  نتج لأللمنيوم عالي الجودة، أكبر م  لأللمنيوم العالمية شركة اإلمارات من كل  أعلنت 

وفي إطار  .H-Classالغازية من طراز  سيمنس توربيناتلخدمات الطاقة توفير لفي دولة اإلمارات من نوعه  أول عقد  على 

للتوربينات الغازية  فني في الموقعقدم سيمنس خدمات الصيانة واإلصالح والدعم العاما ، ت   20والذي تبلغ مدته  ،عقد الجديدال

. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي القدرة العالمية لأللمنيوم اإلماراتتابع لشركة الفي مجمع انتاج الطاقة  الم لحقة بها لداتوالمو  

علي  جبل كهرباء محطةتوسعات ضمن يأتي المشروع حيث ميجاوات ويعمل بنظام الدورة المركبة  600اإلنتاجية للمجمع نحو 

 في دبي.  العالمية لأللمنيوم اإلماراتالتي تدعم انتاج شركة 

 

-Hطراز ، للتوربينات الغازية المتطورة كنولوجيا سيمنست ي شار في هذا السياق أن مجمع انتاج الطاقة الجديد سيش هد تطبيق

Class هذا وتتسم الخدمات التي ت قدِمها سيمنس في مجال األلمونيوم على المستوى العالمي.  صناعة في ، وذلك ألول مرة

 كهرباءانتاج ال الم حافظة على الجديد لمجمع انتاج الطاقة تيحي  س، بما التشغيلية لمرونة واالعتماديةا ياتمستو انتاج الطاقة بأعلى

 بمعدالت ثابتة ودون انقطاع.             

 

خدمات توليد الطاقة في سيمنس الشرق األوسط لالنائب األول للرئيس التنفيذي  ، جيانلويدجي دي جيوفان ،ومن جهته صرح

للتوربينات الغازية في صناعة األلومنيوم  H-Classيشهد أول استخداما  لتكنولوجيا سيمنس هذا المشروع وشمال أفريقيا: "

الدور درك تماما  ، كما إننا ن  عمنا للعمالء في القطاعات الصناعية المختلفة ألعوام طويلةبد  ؛ فنحن نفتخر على مستوى العالم

تحقيق من لمنيوم العالمية لأل شركة اإلماراتبما فيها  المنشآت الصناعيةتلك الرئيسي الذي تلعبه امدادات الطاقة في تمكين 

للطاقة في دولة اإلمارات يضمن توفير أعلى مستويات من الموثوقية  خدمات سيمنس هيكلية قطاع . إن  األهداف التي تسعى إليها

شركة استثنائية ودعم فني على مدار الساعة لتلبية متطلبات  تقني ةواإلتاحة للتوربينات الغازية باإلضافة إلى توفير موارد 
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 Power Diagnostics موالمعروفة باسمراقبة وتحليل الطاقة وفي إطار اإلتفاقية، ستقوم سيمنس أيضا بتقديم خدماتها ل

Services ،ظروف التشغيل تابعة من باقة الخدمات الرقمية الشاملة من سيمنس، وتم تصميمها خصيصا  لما  جزءالتي ت عد و

 صورةاالستجابة وبسرعة تهدف هذه الخدمات لمساعدة م شغلي محطات توليد الطاقة على وعد. ن ب  غير العادية لألجهزة ع

 لخبراء مراقبةأيضا  خسائر مترتبة على األعطال وأوقات التوقف عن التشغيل غير المخطط لها. يمكن  أي لتجنب ةاستباقي

باكتشاف األعطال وإصالحها  خاص قيام فريقلاألعطال عن ب عد دون الحاجة  تنبيهات % من85في سيمنس حل أكثر من  الشغيل

 ة الالزمةالزيارمرات أوقات التوقف عن التشغيل وعدد  يصم شغلي المحطات تقللالخدمات  تيح. كما تبصورة مادية في الموقع

 الطاقة.توليد ألصول  التشغيلية االعتمادية واإلتاحةمستوى  زيادة، وهو ما يؤدي بصوة ملحوظة للصيانة التوربينات

اإلمارات شركة اتفاقية إلنشاء مجمع متطور إلنتاج الطاقة في مصهر  قد وقعتا مبادلة ودوبال القابضةهذا وكانت شركتي 

عاما  من  25تعتزم شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم شراء الطاقة التي سي نتِجها هذا المجمع على مدى حيث  العالمية لأللمنيوم

نوفمبر الماضي، لتدشين أول  شهر ع الشركاء المساهمون في المشروع اتفاقية مع شركة سيمنس، فيوق   إلى ذلك، تاريخ التعاقد.

رة وذلك في مجمع انتاج الطاقة الجديد. H-classاستخدام في دولة اإلمارات لتوربينات   الغازية المتطو 

، في منطقة جبل علي األلمنيومات هرص  كفاءة إنتاج الطاقة في م  تعزيز ة الجديد في ساهم مجمع انتاج الطاقأن ي   نتظرومن الم

، فضال  عن المساهمة في خفض نسبة االنبعاثات استهالك الغاز الطبيعينتيجة تقليل  الكربونية الضارة االنبعاثاتمن مما يقلل 

بنسبة  أكسيد النيتروجينغاز انبعاثات إلى جانب تقليص نسبة  ٪10 نسبةب جبل علي محطةتوليد الطاقة في  الضارة الناتجة عن

58.%  

األلمنيوم على  طلبالنتيجة زيادة  ا  ملحوظنموا  قطاع األلمنيوم يشهد من المتوقع أن  ،لتقرير بحوث السوق لقطاع األلمنيوموفقا  و

. الجدير بالذكر أن شركة 2023 نهايةحتى سنويا   ٪6.48 الطلب بنسبة  مع تقديرات بنمومن الصناعات الرئيسية 

حيث ت عتبر أكبر مؤسسة صناعية في دولة  اإلنتاج العالمي من األلمنيوم حجم% من 4نتج بالفعل العالمية لأللمنيوم ت   اإلمارات

 اإلمارات خارج قطاع النفط والغاز.

 لالستفسارات اإلعالمية: 

 هبة عبد الحميد 

 heba.abdelhamid@siemens.comبريد إلكتروني:  /201068541171+هاتف: 

  siemens_me@:يرجى متابعتنا على تويتر

 

المتنامي على الطاقة من جانب  تلبية الطلب لتمكي ن العمالء من حيث تسعى سيمنس للغاز والطاقة الطاقة قطاعفي  رائدة عالميا  الشركة الي ه للغاز والطاقةسيمنس 

باقة فريدة جميع مجاالت الطاقة وتوفر  غطيباقة متكاملة من التقني ات والخبرات التي ت   م سيمنس للغاز والطاقةض  وت  حول العالم. القطاعات الصناعية والمجتمعات 

منتجي الطاقة المستقلين من القطاع الخاص ومشغلي أنظمة نقل الطاقة وصناعة النفط والغاز.  ى، باإلضافة إلالمختلفة والهيئات وشاملة من الحلول للمرافق والمنشآت

ِمها سيمنس في الوقت نفسه، تعمل المنتجات والحلول والخدمات التي  وتكرير النفط والغاز على استخراج  صناعة تمكين الشركات العاملة في على للغاز والطاقةت قد 

من خالل شبكات التوزيع. هذا بعد ذلك من خالل محطات الكهرباء الحرارية المركزية والالمركزية إلى جانب قل الطاقة يعي وتوليد الطاقة والغاز الطب نفطونقل ال

دولة، كما  80 موظف يعملون في أكثر من 64000في والية هيوستن بالواليات المتحدة األمريكية وتعتمد على أكثر من  للغاز والطاقةويقع المقر الرئيسي لسيمنس 

تؤديه الحتياجات اليوم والمستقبل، وهو الدور الذي وت عتبر المبتكر الرائدا عالميا  في أنظمة الطاقة،  في جميع أنحاء العالمبتواجد قويا   للغاز والطاقةتتمتع سيمنس 

      عاما  وحتى اآلن.150منذ  سيمنس
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