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Press  

 2019يو ليو 9بغداد  

 

في  ميسانلمحطة كهرباء سيمنس توفر خدمات ومعدات طاقة 

   ميجاوات 840بقدرة العراق 

 

  عراقي مليونإمدادات طاقة ألكثر من ثالثة ستوفر الدورة المركبة  التي تعمل بنظاممحطة الكهرباء 
 

  فئةالمن  يةغاز توربيناتتشمل معدات سيمنس Fواإلشراف على  رئيسية، ومولدات ومحوالت بخاري توربين، و

 المشروع
 

  ونقل الخبرات الموظفين، بما في ذلك تدريب لتحسين األداء خدمات تشخيص أعطال محطات توليد الطاقة عن بُعدتوفير 
 

غازية التوربينات التوريد ل عقدسيمنس شركة البنية التحتية للطاقة في العراق، تلقت  للتوسع فيفي إطار دعمها طويل األجل 

 التي تعمل بنظامكهرباء ميسان لمحطة  األجلخدمات توليد الطاقة طويلة توفير باإلضافة إلى بخارية ومولدات الكهرباء الو

 CITICكل من  فقد قامت. في محافظة ميسان في جنوب العراقتقع وميجاوات،  840، والتي تبلغ طاقتها الدورة المركبة

Construction Co., Ltd., واإلنشاءاتاألعمال الهندسية والمشتريات والمسئولة عن  بناء المحطةالمسئولة عن شركة ال ،

مليون  284 تجاوزت بقيمة سيمنسلشركة  العقدبمنح ، ان السفينةب  ر   مجموعةالعراقي  لمطورل التابعة ،ميسان للطاقة ةشرك و

 يورو.

 

في أوائل  تعمل بنظام الدورة المركبة بشكل  كاملعلى أن  2021في مارس ا نتاجهالطاقة المستقلة إ محطةبدأ تن من المتوقع أ

باإلضافة إلى دعم القطاع  ن عراقييوثالثة ملإمدادات كافية من الكهرباء لتلبية احتياجات أكثر من  المحطة رتوف. 2022عام 

وتوربين بخاري  STG5-4000Fغاز من فئة الوربينات ت من اثنينللمحطة سيمنس  ، ستوفرلكذ باإلضافة إلىو. الصناعي

، التشغيل اآلليوالتحكم باإلضافة إلى أنظمة  SGEN5-2000Hوثالث مولدات من فئة  SST5-4000 I-Lمن فئة 

 واإلشراف على المشروع خالل فترة تنفيذه. ونظام الوقود الغازيوالمحوالت والمعدات الكهربائية ذات الصلة 

 

العراق تشهد  : "الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الشرق األوسط واإلمارات -ديتمار سيرسدورفر السيد/ل اوتعليقا  على ذلك، ق

الكهرباء  لذلك يصبح توفير مصادرفي سلسلة من مشاريع البنية التحتية الطموحة،  الدخول بصدد حيث أنها تحوالا اقتصادياا

فقد كنا جزءاا ال  بدعم توليد نصف إمدادات الطاقة في العراق إننا فخورين .لدعم هذا التطور أمر حتميالفعالة والموثوقة 

 1000ملتزمون بتوفير التدريب المهني لما يصل إلى  كما أننا. عام 100كثر من ألقة العري يتجزأ من تاريخ هذه الدولة

 "العراق الجديد. بناء المحلية الموهوبة التي يمكنها المساهمة في مهارات العمالةعراقي لتطوير 
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سيكون أحد المشاريع الفريدة من نوعها لسلسلة  MCCPPوقال السيد سعدي سيحود، رئيس مجموعة ربان السفينة: "مشروع 

من مشاريع توليد الطاقة في تاريخ العراق، حيث يجمع بين التكنولوجيا األلمانية المبتكرة وشركة إبك ذات خبرة عريقة من 

 الصين. نحن على ثقة من أن هذا الفريق القوي سيمكننا من تقديم مشروع ناجح يستفيد منه ماليين العراقيين."

 

ا على الصفقة إن هذا : "آي جي سلطاقة في شركة سيمنلقطاع توليد اكريم أمين، الرئيس التنفيذي  السيد/ قال، وتعليقا

التي ستقوم شركة المتطورة في ميسان الطاقة  محطةستعمل توليد الطاقة في العراق.  قطاعي سيمثل عالمة فارقة ف المشروع

، على تحويل محطة كهرباء ميسان إلى أكثر Fمن الفئة  يةتوربينات الغازالتقنيات  أحدثباإلضافة إلى ، بتركيبها سسيمن

أمر بالغ األهمية القتصاديات  وهو ما ي عدفي العراق. وكفاءة  التي تعمل بالغاز بنظام الدورة المركبة فاعليةمحطات توليد الكهرباء 

 "د.وقوال وكفاءة استخدامة األجل العمليات طويل

 

الكهرباء طويلة األجل لضمان زيادة الكفاءة وتوافر محطة توليد ، تم تصميم اتفاقية الخدمة "باإلضافة إلى ذلك وتابع أمين:

 العراقيين في مجال التشغيل والصيانة، األمر الذي سيدعم تطوير المهارات للعاملين من مع توفير التدريب الفنيبأقصى درجة 

  ."ونقل المعرفة إلى الشعب العراقي

 

شركة سيمنس إلى استخدام خدمات تشخيص أعطال محطات توليد الطاقة عن ب عد والذي يعتبر جزء من محفظة الخدمات  تهدف

البيانات المتعلقة يقوم بالجمع بين  عطال محطات توليد الطاقة عن ب عدنظام سيمنس لتشخيص أ فإن. لشركة سيمنس الرقمية

بما ي عزز من  سريع ودقيق التخاذ قرارات فعالةتتيح إجراء تحليل تنبؤي  لتقديم المعلومات التي الصناعة وخبراءباألصول 

 .تكاليف التشغيل وتقليصوتقليل المخاطر  التوافرزيادة من أجل التخطيط التشغيلي 

 

طاقة إلعادة بناء قطاع ال التي وضعتها طة الطريقاراتفاقية لبدء التنفيذ الفعلي لخ مؤخراا  وقعتقد  سشركة سيمنجدير بالذكر أن 

ا مليون يورو  700منح عقود بقيمة حوالي  حيث اتفق الطرفان على ،يةوزارة الكهرباء العراقمع  العراقي للمرحلة األولى تقريبا

؛ الزبيديةميجاوات في  500 بقدرةمحطة كهرباء تعمل بالغاز بناء ل الهندسة والمشتريات واإلنشاءات طة الطريق. وتشملارمن خ

 بجهد محوالت ةمحط 13وتركيب  ، upstream cooling system الهوائي تبريدنظام الب غازيتوربين  40 حديثتو

  محول في جميع أنحاء العراق. 34إلى جانب كيلو فولت،  132

 

 

 لمزيد من المعلومات للسادة الصحفيين الرجاء التواصل مع:

 حمدان اتمار

 tamara.hamdan@siemens.com   إلكتروني:؛ بريد  +971 56 511 8100هاتف: 

 www.twitter.com/siemens_press تابعونا على تويتر:

 

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

فس الوقت، تُعد عاماً. تمارس الشركة نشاطها عالمياً، حيث تركز على مجاالت توليد الطاقة الكهربائية والميكنة اآللية والتحول الرقمي. في ن 170والتميز العالمي ألكثر من 

حلول البنية التحتية والميكنة اآللية والقوى سيمنس أحد أكبر منتجي التقنيات عالية الكفاءة والموفرة للطاقة والموارد، إضافة إلى كونها أحد أكبر مزودي حلول توليد ونقل الطاقة و

ئداً لمعدات التصوير الطبي، كأجهزة التصوير المقطعي وأنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي، المحركة والحلول والبرامج الصناعية. وعالوة على ذلك، تُعتبر سيمنس مورداً را

، 2017سبتمبر  30، والمنتهية في 2017فضالً عن ريادتها في مجال أنظمة التشخيص المخبري وحلول تقنية المعلومات المستخدمة في الميدان الطبي. وخالل السنة المالية 

ألف موظف  372، بلغ عدد موظفي شركة سيمنس نحو 2017مليار يورو. ومع نهاية سبتمبر  6,2مليار يورو، بينما بلغ صافي دخلها  83,0لشركة إلى  وصل إجمالي عائدات ا

     www.siemens.comفي جميع أنحاء العالم. للمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

 

mailto:tamara.hamdan@siemens.com
mailto:tamara.hamdan@siemens.com
http://www.twitter.com/siemens_press


Siemens AG Press Release 

 

Unrestricted Page 3/3 

جانب القطاعات هي الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة حيث تسعى سيمنس للغاز والطاقة لتمكي ِّن العمالء من تلبية الطلب المتنامي على الطاقة من  سيمنس للغاز والطاقة

م سيمنس للغاز والطاقة باقة متكاملة من التقني ات والخبرات التي تُغطي جميع مجاال ت الطاقة وتوفر باقة فريدة وشاملة من الحلول الصناعية والمجتمعات حول العالم. وتَضُّ

والغاز. في الوقت نفسه، تعمل المنتجات للمرافق والمنشآت والهيئات المختلفة، باإلضافة إلى منتجي الطاقة المستقلين من القطاع الخاص ومشغلي أنظمة نقل الطاقة وصناعة النفط 

ها سيمنس للغاز والطاقة على تمكين الشركات العاملة في صناعة النفط والغاز على استخراج وتكرير ونقل النفط والغاز الطبيعي وتوليد الطاقة من  والحلول والخدمات التي تُقد مِّ

ي والية هيوستن يمنس للغاز والطاقة فخالل محطات الكهرباء الحرارية المركزية والالمركزية إلى جانب قل الطاقة بعد ذلك من خالل شبكات التوزيع. هذا ويقع المقر الرئيسي لس

دولة، كما تتمتع سيمنس للغاز والطاقة بتواجد قوياً في جميع أنحاء العالم وتُعتبر  80موظف يعملون في أكثر من  64000بالواليات المتحدة األمريكية وتعتمد على أكثر من 

      عاماً وحتى اآلن.150ديه سيمنس منذ المبتكر الرائد عالمياً في أنظمة الطاقة، الحتياجات اليوم والمستقبل، وهو الدور الذي تؤ

 


