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 2012أكتوبر  17 ،العربية المتحدة دبي، اإلمارات
  

  تواصل تعزيز وجودها اإلقليمي في قطاع خدمات الطاقة سسيمن
 "ديوا"  هيئة كهرباء ومياه دبي مععقوًدا طويلة األجل توقّع الشركة 

 
هيئة كهرباء طاقة تابعة لمحطة أحدث  لصيانةاألجل طويلة  دوبعق قسم خدمات الطاقة التابع لها فوز عن أعلنت شركة سيمنس اليوم

 2000من محطة كهرباء ذات دورة مرّكبة بطاقة ، )M-Station( "إممحطة ال"المعروفة باسم وتتألف المنشأة،  .)ديوا(ومياه دبي 

 .مليون غالون يومًيا، وتقع في منطقة جبل علي 140طاقتها االستيعابية ومحطة لتحلية المياه  ،ميغاواط

 

محطة قد بدأت عملها التجاري خالل العام الحالي بطاقة استيعابية تخدم حوالي مليون أسرة في دبي، وذلك من خالل الوكانت 

من أكبر العقود التي قامت  هذه عقود خدمات الصيانة وقطع الغيارُتعتبر و. استخدام توربينات ذات كفاءة عالية تعمل بالغاز الطبيعي

 دوالر. كما تتضمن أيضاً خيار تمديد مدة الخدمة.مليون  450حيث تبلغ قيمتها تقريباً ، منطقةسيمنس بتوقيعها في ال

 

 

" المحطة إم"التي تتألف منها  للمعّداتبتزويد خدمات الصيانة الشاملة قسم خدمات الطاقة في سيمنس قوم ، سي جلبرناماهذا ووفًقا ل

)M-Station(  ات سيمنس من طراز ستة توربينفي جبل علي، والتي تتضمنSGT5-4000F ، وستة مولّدات كهربائية من

مزايا إضافة إلى الاإلجمالية للمحطة، ادية معتالفعالية واإلمستوى وتهدف عقود الصيانة إلى تعزيز . SGen5-1000Aطراز 

عن  فضالً  رة الكفالة على المعدات،تحسين القدرة على التنبؤ بتكاليف الصيانة وزيادة فت، بما في ذلك لديوامالية الفوائد التقنية وال

 الالزمة.الصيانة تزويد ديوا بقطع الغيار األصلية و

 

في الشرق األوسط، وإننا سعداء ئنا تعتبر ديوا أحد أهم عمال: "قسم خدمات الطاقة في سيمنسن، الرئيس التنفيذي لروقال راندي زوي

، ويشرفنا أنه تم ممكنة أقل تكلفة تشغيليةوببأعلى درجات الكفاءة  حطاتهامديوا ملتزمة بتشغيل إن . فمعهمبإعالن توقيع هذه العقود 

وأضاف: "إن   ."لعمليات ديوا في منشآتهاعالية تفاقيات طويلة األجل، والتي تتوافق مع المعايير اللهذه االاختيار سيمنس كشريك 

 لنمو أعمالنا وخدماتنا حول العالم"  ةلقويا عواملال أحد هووالشرق األوسط من أهم األسواق لقطاع الطاقة في سيمنس، 
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 خدمات الطاقة قسم  
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الخدمة حسب  تقنّيةالخدمات التابعة لسيمنس، بحيث يمكن لمالكي المنشآت اختيار مدى ومنتجات جموعة الوقد تم وضع أسس مرنة لم

فّر الخدمة للمعّدات في زيادة مدى تو مستويات لمساعدة العمالءعدة على  موزعةال من الخدماتمجموعة احتياجاتهم، كما تم تصميم 

 على مدى عمرها التشغيلي.

 

ذلك بفضل تواجده اإلقليمي واتخاذه دبي مقًرا العمالء في المنطقة أمثال ديوا، وويتمتع قسم خدمات الطاقة في سيمنس بقربه من أهم 

عاًما، حيث  30جدير بالذكر أن سيمنس وديوا تتمتعان بعالقة عمل وطيدة يعود تاريخها ألكثر من اللعملياته في الشرق األوسط. و

د عملت الشركة مع ديوا كمتعهد قائم بالعمليات الهندسية والشرائية واإلنشائية، وكممّون للمكّونات عالية الكفاءة لتوليد الطاقة، وكمزوّ 

 ثقة.للصيانة والخدمات طويلة األجل الجديرة بال

 

، وتقوم سيمنس بموجبها بتزويد الخدمات طويلة األجل 2008ويذكر أن هذه االتفاقية تتبع اتفاقية أخرى تم التوقيع عليها في العام  

 " لديوا في جبل علي.2لمحطة الطاقة "ل

 

 -انتهى-
U سيمنس للطاقة 

ليد الطاقة الكهربية والهندسة الكهربية، وهي تقدم شركة سيمنس للطاقة هي شركة رائدة عالمياً في مجال اإللكترونيات ومحطات تو

مدى واسع من منتجات وحلول وخدمات توليد الطاقة في مصانع الطاقة الحرارية، واستخدامات المصادر المتجددة، وشبكات نقل 

سبتمبر، وصل إجمالي  30، والذي انتهى في 2011الطاقة، باإلضافة إلى استخراج ومعالجة ونقل النفط والغاز. وفي العام المالي 

مليار يورو، وأعلنت عن صافي ربح وصل إلى  31.8مليار يورو، وتلقت طلبيات جديدة بقيمة  24.9عائدات قطاع الطاقة لسيمنس 

موظف. توجد معلومات إضافية   82,000، بلغ عدد موظفي قطاع الطاقة في سيمنس نحو 2011مليار يورو. ومع بدايو أكتوبر  3.9

 .www.siemens.com/energyترنت على الموقع: على شبكة اإلن

 

(برلين وميونخ) هي شركة عالمية في مجال اإللكترونيات ومحطات توليد الطاقة الكهربية  Siemens AGشركة سيمنس أيه جي

عاًما، تقف سيمنس على قمة  160مل في قطاعات الصناعة، الطاقة، والرعاية الصحية. ومنذ أكثر من والهندسة الكهربية، وهي تع

وما  التميز التكنولوجي، االبتكار، الجودة، االعتمادية، والعالمية. وتعد هذه الشركة أكبر موّرد على مستوى العالم للتكنولوجيات البيئية،

سبتمبر  30، والذي انتهى في 2011من الحلول والمنتجات الصديقة للبيئة. وفي العام المالي % من عائداتها الكلية تأتي  40يقرب من 

، بلغ عدد 2011مليار يورو. ومع نهاية سبتمبر  7.0مليار يورو، بصافي ربح وصل إلى  73.5، وصل إجمالي عائدات الشركة 2011

د معلومات إضافية على شبكة اإلنترنت على موظف في جميع أنحاء العالم. توج 360,000موظفي شركة سيمنس نحو 
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