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Press  

 2019 فبرایر 12أبوظبي، في  

المیاه  سیمنس توفر خدمات الصیانة والتحول الرقمي لمشروع
 )  بأبو ظبي  2والطاقة المستقل في الشویھات (إس 

   
 )2المیاه والطاقة المستقل في الشویھات (إس  لمشروععاماً  18خدمات لمدة عقد سیمنس توقع  •

 رقمیة لتعزیز مستویات التشغیل وخفض تكالیف الصیانة  خدمات متكاملة للصیانة وحلول •

  مخاطر االلكترونیة   وأتھدیدات  باقة شاملة من حلول أمن المعلومات للحد من أي •
 
 

خدمات تمدید تقوم سیمنس بموجبھ ب للتشغیل والصیانة 2شركة إس مع  عن توقیع الشركة لعقداً  أعلنت سیمنس الیوم

عاماً. ھذا وتقع  18)" وذلك لنحو 2الشویھات (إس "المیاه والطاقة المستقل  الُمقدمة لمشروعالصیانة طویلة األجل 

) في أبوظبي بدولة اإلمارات العربیة المتحدة وتعمل المحطة بنظام الدورة 2الشویھات (إس محطة الكھرباء والمیاه 

إلى توفیر الخدمات والصیانة لھذه المحطة  میجاوات. وباإلضافة 1500المركبة ویصل إجمالي قدراتھا اإلنتاجیة نحو 

ً الھامة،  بما في ذلك حلول أمن  Omniviseبتوفیر باقة من خدماتھا الرقمیة والتي تُعرف باسم ستقوم سیمنس أیضا

) فضالً عن 2الشویھات (إس بمحطة لألصول اإلنتاجیة المعلومات للمساھمة في تحقیق أعلى مستویات من المراقبة 

 ت اإلتاحة والموثوقیة للعملیات التشغیلیة بالمحطة. تعظیم مستویا

 

ً على ھذا العقد،  للتشغیل  2إس ) بشركة 2الشویھات (إس محطة مدیر عام دي، رامیش كاك السید صرحوتعلیقا

ً ق طرقیطبتسعى الشركة لتوالصیانة: "مع زیادة الطلب على الطاقة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة،   جدیدة ومبتكرة ا

سیمنس  شركة إّن توقیع العقد األخیر معف ، ولذاتولید الطاقة في المحطة نظمةلتحسین مستوى االعتمادیة واألداء أل

لنا تحقیق مستویات مرونة وموثوقیة أكبر في  رقمیة بالمحطة، بما یضمنالتقنیَّات والحلول التیح لنا دمج أحدث یُ س

 عملیات انتاج الطاقة".

 

ن أیضا تطبیق برنامج سیمنس للخدمات طویلة األجل والمعروف باسم  حیث تم  FlexLTPیُشار ھنا أن العقد یتضمَّ

الفترات الزمنیة بین اطالة أعلى مستویات اإلتاحة التشغیلیة ألصول تولید الطاقة عن طریق تصمیم ھذا البرنامج لتوفیر 

إلنتاجیة. ھذا ویشمل البرنامج باقة متكاملة من الخدمات الرقمیة الفحص والصیانة وبالتالي تعزیز مستویات ا عملیات

حیث تعتمد ھذه  Asset Monitor ومن ضمنھا، خدماتعن بُعد، التي تسمح بمراقبة وتشخیص أنظمة الطاقة 

ئیسیة مؤشرات األداء الرتُزود ُمشغلي المحطة ببیانات تفصیلیة دقیقة عن  متطورة لتحلیل البیانات أدوات الخدمات على

)KPIs( قبل وقوعھا مشاكل محتملةأي لكشف المبكر عن على ابما یساعد  ألنظمة الطاقة    . 

 

نائب األول للرئیس التنفیذي لقطاع سیمنس لخدمات تولید الطاقة بمنطقة ، جیانلویدجي دي جیوفانيوأضاف السید 

الرئیسیة لتحقیق النمو الُمستدام لقطاع  من المقومات الشرق األوسط وشمال أفریقیا: "لقد أصبحت الحلول الرقمیة

) استناداً 2الشویھات (إس نا في توفیر خدمات الصیانة طویلة األجل لدعم محطة ولھذا أشعر بالفخر الستمرارالطاقة، 
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مقرونة بإمكانیات سیمنس المتقدمة لخدمات تولید الطاقة بما  للتشغیل والصیانة 2شركة إس إلى عالقتنا الراسخة مع 

 "   العربیة المتحدة المزید من االعتمادیة والمرونة في تولید الطاقة بدولة اإلمارات  یضمن

 

 على نحو یومي، تلقي مئات اإلنذارات الخاطئةھي  المشكالت التي تواجھ مشغلي محطات الطاقة برمن أكیذكر أن 

استخدام مع یة بصورة مفاجئة. ولكن ایقاف العملیات التشغیلمما قد یتسبب في  مختلفةعدیدة ووالتي تنتج عن عوامل 

 األسباب الرئیسیة التعرف علىخبراء سیمنس یمكن ل إلى تقنیات الحوسبة السحابیة متقدمة لتحلیل البیانات استناداً  أدوات

وبالتالي مساعدة مشغلي المحطة على التخلص من ھذه المشكلة نھائیاً. ومن خالل رفع مستوى الدقة  ةالخاطئ اتلإلنذار

    .     بشكل ملحوظ واالعتمادیة لقیاسات أصول تولید الطاقة، یمكن لھذه التكنولوجیا زیادة اإلنتاجیة والربحیة

 

والتي تتیح لخبراء  Remote Resident Engineersبتطبیق خدماتھا  وفي ھذا السیاق ستقوم سیمنس أیضا

وتطبیق  الشركة حل المشكالت المرتبطة باألداء عن بُعد، والتنبؤ بمتطلبات الصیانة من خالل استخدام شبكة مؤمنة

 ، كما ستساعدمخاطر الكترونیةلمنع أي  Two-Factor Authenticationحلول التصدیق األمني المزدوج أو 

اإلتاحة التشغیلیة للنظام زمن  لى حمایة العملیات التشغیلیة في محطة التولید وتعظیمع ألمن المعلوماتحلول سیمنس 

  أو تھدده بالتوقف.     ھألیة عوامل تضعف ھوتفادي تعرض

 

قطع الغیار  خدمات الصیانة والفحص وتوفیر وإلى جانب الخدمات الرقمیة لقطاع الطاقة، تتضمن االتفاقیة أیضاً توفیر

توربینات الو SGT5-4000Fلتوربینات سیمنس الغازیة من طراز  بما في ذلك خدمات الصیانةللمحطة، الكامل 

وتماشیاً مع خطة محطة . المرتبطة بھا والمعدات الكھربائیة باإلضافة للمولدات SST5-6000IPالبخاریة من طراز 

ً خدمات التدریب الفني ستوفر س) لتوطین التكنولوجیا واالستعانة بالكوادر اإلماراتیة، 2الشویھات (إس  یمنس أیضا

 لدعم تنمیة المھارات ونقل الخبرات والمعرفة للشباب اإلماراتي.  

 

 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 

مورداً رائداً  الشركةتُعتبر   Siemens Healthineers AGبالبورصة  ومن خالل شركتھا المدرجةوالحلول والبرامج الصناعیة. 
لمعدات التصویر الطبي، كأجھزة التصویر المقطعي وأنظمة التصویر بالرنین المغناطیسي، فضالً عن ریادتھا في مجال أنظمة التشخیص 

، وصل 2018سبتمبر  30، والمنتھیة في 2018لیة المخبري وحلول تقنیة المعلومات المستخدمة في المیدان الطبي. وخالل السنة الما
، بلغ عدد موظفي 2018ملیار یورو. ومع نھایة سبتمبر  6,1ملیار یورو، بینما بلغ صافي دخلھا  83,0إجمالي عائدات الشركة إلى  

  : وقع اإللكترونيألف موظف في جمیع أنحاء العالم. للمزید من المعلومات حول الشركة، یرجى زیارة الم 937شركة سیمنس نحو 
www.siemens.com     
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