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Press  

 2018 أغسطس، 14في  بغداد 

 

سیمنس تُساھم في  زیادة إنتاج الطاقة ورفع كفاءة محطة الصدر 
 لتولید الكھرباء في العراق

 
 رفع مستویات أداء المحطة الخدمات الرقمیة لسیمنس ستعمل على •
 منزل بالكھرباء 100,000تم صیانتھا سَتُنتج طاقة إضافیة كافیة لتزوید التي ستالمولدات التوربینیة  •
 لمواجھة الطلب المتزاید على الطاقة  عراقالف اھدأالمشروع یدعم  •

 

 
للمواطنین، أعلنت شركة الكھربائیة توفیر الطاقة على وقدراتھا في إطار جھود العراق لتحسین كفاءة محطات الكھرباء 

. الغازیة سیمنس عن قیامھا بتوفیر خدمات الفحص والصیانة ألثنین من وحدات تولید الطاقة الكھربائیة بمحطة كھرباء الصدر

ما میجاوات، تُعتبر أحد أھم المحطات بالعراق والسی 600ویبلغ إجمالي قدراتھا الكھربائیة نحو ، المحطة التي تقع في بغداد

منزل بالكھرباء. ھذا وسیتم توفیر خدمات الصیانة ھذه في إطار عقٍد جدیٍد تم  600,000بسبب دورھا في تزوید حوالي 

 توقیعھ بین إدارة سیمنس لخدمات تولید الطاقة ووزارة الكھرباء العراقیة.

 

، فضالً عن القیام SGT5-2000Eومن خالل ھذه االتفاقیة، ستقوم سیمنس بصیانة أثنین من التوربینات الغازیة طراز 

وھي العملیة المعروفة باسم  ؛اعتماداً على التقنیات ثالثیة األبعاد المتطورةلشفرات وریش التوربینات الغازیة  حدیثبعملیة ت

Si3D ھذا وقد تم تصمیم عملیة الصیانة .Si3D  لتحسین قدرات انتاج الطاقة الكھربائیة ومستویات الكفاءة الحراریة

المزج بین التصمیم ثالثي األبعاد للدینامیكا الھوائیة والتحسین في قدرات التبرید، فضالً عن  الغازیة من خالل للتوربینات

ید طاقة كافیة لسد احتیاجات نحو مة أخرى. ومن شأن ھذه العملیة تمكین محطة كھرباء الصدر من تولاستخدام مواد متقدّ
 منزل إضافي من الكھرباء. 100,000

 

ومن جھتھ صرح، جیانلویجي دي جیوفاني، نائب الرئیس التنفیذي األول إلدارة خدمات الطاقة في الشرق األوسط وشمال 

ً لجمھور ً تنمویا ً افریقیا، قائالً: "إن سیمنس كانت شریكا نحن ملتزمون بدعم الدولة في ف ؛یة العراق ألكثر من ثمانین عاما

في  اً كبیر اً التي یمكن أن تقوم بدور؛ وھي الخدمات عبر توفیر أكثر خدماتنا تطوراً  جھودھا لتقویة البنیة التحتیة لقطاع الطاقة

الطاقة  فخورون بتعاوننا مع وزارة الكھرباء العراقیة لتطویر وصیانة وحدات انتاج ناتطویر منشآت الطاقة القائمة بالعراق. إن

بمحطة الصدر بما سینعكس على رفع أداء المحطة وتولید طاقة كھربائیة إضافیة لخدمة القطاع اإلستھالكي والمباني العامة 

 والصناعات".
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وباإلضافة لزیادة قدرات إنتاج الطاقة الكھربائیة لمحطة الصدر، فمن المتوقع أن تُساھم عملیة التطویر في رفع كفاءة 

عن خفض االنبعاثات الضارة من إلى جانب % وھو ما سیَنتُج عنھ وفورات كبیرة في استھالك الوقود 2التوربینات بأكثر من 

للمحطة وتوفیر حلول  SPPA-T3000التحدیث لنظام التحكم  أیضا توفیر اإلتفاقیة تشمل إلى ذلك غاز ثاني أكسید الكربون.

 Siemens Remote Expertالمعلومات للحمایة من الفیروسات إلى جانب توفیر الدعم من مركز خبراء سیمنس  منأ

Center  أیام األسبوع لضمان الدقة لتقدیم خدمات الصیانة واالستشارات اإللكترونیة على مدار األربعٍ وعشرین ساعة طوال

 في تشخیص أي مشكالت وسرعة حلھا.

 

یُشار في ھذا السیاق أن المشروع األخیر في محطة الصدر یَعقُب سلسلة من االتفاقیات التي وقعَّتھا شركة سیمنس مع وزارة 

في ستة محطات لتولید الطاقة الكھرباء العراقیة في مجال توفیر خدمات الطاقة والقیام بعملیات الصیانة والخدمات الحیویة 

موزعة على مستوى جمھوریة العراق. وبمجرد اإلنتھاء من تنفیذ ھذه المشروعات، فإن الوحدات التي سیتم تطویرھا ستدعم 

ملیون مواطن عراقي بإمدادات طاقة  20جیجاوات إضافیة وھي كمیة طاقة كافیة لتزوید  1,350شبكة الكھرباء بإضافة 

 موثوق بھا.

 

 ، برجاء زیارة الموقع اإللكتروني:إدارة سیمنس لخدمات تولید الطاقةحول  من المعلومات لمزید
/http://www.energy.siemens.com/hq/en/services 

 
 

 

 لمزید من المعلومات للسادة الصحفیین الرجاء التواصل مع:

 ھبة عبد الحمید 

 heba.abdelhamid@siemens.com ؛ برید إلكتروني:+201068541171ھاتف: 

 siemens_me@ تابعونا على تویتر:

 
 

(برلین ومیونخ) ھي شركة عالمیة رائدة في مجال التكنولوجیا، حیث أصبح اسمھا مرادفاً للتمیز  Siemens AGشركة سیمنس أیھ جي 
عاماً. تمارس الشركة نشاطھا عالمیاً، حیث تركز على مجاالت  170الھندسي واالبتكار والجودة واالعتمادیة والتمیز العالمي ألكثر من 

ول الرقمي. في نفس الوقت، تُعد سیمنس أحد أكبر منتجي التقنیات عالیة الكفاءة والموفرة تولید الطاقة الكھربائیة والمیكنة اآللیة والتح
للطاقة والموارد، إضافة إلى كونھا أحد أكبر مزودي حلول تولید ونقل الطاقة وحلول البنیة التحتیة والمیكنة اآللیة والقوى المحركة 

سیمنس مورداً رائداً لمعدات التصویر الطبي، كأجھزة التصویر المقطعي وأنظمة والحلول والبرامج الصناعیة. وعالوة على ذلك، تُعتبر 
التصویر بالرنین المغناطیسي، فضالً عن ریادتھا في مجال أنظمة التشخیص المخبري وحلول تقنیة المعلومات المستخدمة في المیدان 

ملیار یورو، بینما بلغ  83,0إجمالي عائدات الشركة إلى  ، وصل 2017سبتمبر  30، والمنتھیة في 2017الطبي. وخالل السنة المالیة 
ألف موظف في جمیع أنحاء العالم.  372، بلغ عدد موظفي شركة سیمنس نحو 2017ملیار یورو. ومع نھایة سبتمبر  6,2صافي دخلھا 

       www.siemens.comللمزید من المعلومات حول الشركة، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني
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