Press
البصرة ،جمهورية العراق في  31يوليو 2019

سيمنس وحكومة العراق توقعان على عقود إلقامة  13محطة
فرعية لدعم وتقوية شبكة الطاقة في البالد
محول طاقة كجزء من تنفيذ المرحلة األولى من خارطة الطريق
• توقيع عقود إلقامة  13محطة فرعية وتوريد 35
ّ
لتطوير قطاع الطاقة العراقي
• البنية التحتية الجديدة لقطاع الطاقة العراقي ستتيح للحكومة العراقية توفير طاقة كهربائية يُعتمد عليها ليستفيد
منها  2مليون مواطن عراقي يقيمون في البصرة
• المرحلة األولى من خارطة الطريق تتضمن إعادة تأهيل وتطوير محطات توليد الطاقة القائمة وتوسيع شبكات نقل
وتوزيع الطاقة في العراق
وقّعت سيمنس ووزارة الكهرباء العراقية اليوم على عقود إلقامة  13محطة فرعية جهد -33/132كيلو فولت باإلضافة
محول طاقة لدعم وتقوية شبكة نقل وتوزيع الطاقة في العراق .وستعمل البنية التحتية الجديدة على حل اختناقات
لتوريد ّ 35
والتغلب على تحديات نقل الطاقة في البصرة بما يتيح للحكومة العراقية توفير طاقة كهربائية يعتمد عليها ألكثر من 2
مليون مواطن عراقي يعيشون في البصرة .تأتي هذه العقود في إطار تنفيذ المرحلة األولى من خارطة الطريق لتطوير
قطاع الطاقة العراقي.
وتعليقا ً على تلك الخطوة الهامة ،يقول السيد /محمود حنفي -نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغاز الطبيعي والطاقة ومشروعات
الهندسة والمشتريات واإلنشاءات ( )EPCفي سيمنس الشرق األوسط" :تعد إقامة هذه المحطات الفرعية بمثابة خطوة
رئيسية هامة لتوفير طاقة كهربائية مستدامة ومستقرة ويعتمد عليها للمنازل والشركات في العراق اعتمادا ً على حلول
سيمنس التكنولوجية المتطورة في مجالي نقل وتوزيع الكهرباء .إننا سعداء في سيمنس لتعاوننا مع وزارة الكهرباء العراقية
بما يمكننا من الوفاء بوعودنا لشعب العراق وتنفيذ خارطة الطريق لتطوير قطاع الطاقة العراقي ،بهدف دعم المجتمع
العراقي وخطط التنمية المستدامة في البالد".
لقد قامت سيمنس بتصميم خارطة الطريق من أجل توفير الطاقة الكهربائية في العراق الجديد ،لتلبية أهداف استراتيجية
إعادة اعمار البالد والتي من بينها إضافة قدرات جديدة لتوليد الطاقة تتسم بكفاءتها الفائقة ،وإعادة تأهيل وتطوير محطات
توليد الطاقة القائمة وتوسيع شبكات نقل وتوزيع الطاقة في البالد.
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ومنذ االتفاق في أبريل  2019على تنفيذ المرحلة األولى من خارطة الطريق ،تم بالفعل إضافة  500ميجاوات من الكهرباء
لشبكة الكهرباء الوطنية في العراق.
ويقول الدكتور لؤي الخطيب -وزير الكهرباء في العراق" :أنا أرحب بالدور الذي ستلعبه المحطات الفرعية والمحوالت
في تعزيز شبكة الكهرباء في العراق .إن إضافة هذه البنية التحتية الجديدة لقطاع الطاقة ستوفر كهرباء مضمونة ألكثر
من مليونين شخص في البصرة".
وتتضمن المرحلة األولى من خارطة الطريق إتمام األعمال االنشائية بنظام عقود الهندسة والمشتريات واإلنشاءات ()EPC
إلقامة محطة غازية جديدة لتوليد الطاقة بقدرة  500ميجاوات ،وتطوير  40توربين غازي وتزويدها بنظم تبريد هوائية
محول جديد.
وإقامة  13محطة فرعية جديدة وتوفير ّ 35
###
لالستفسارات اإلعالمية
تمارا حمدان
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شركة سيمنس أيه جي ( Siemens AGبرلين وميونخ) هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا ،حيث أصبح اسمها مرادفا ً
للتميز الهندسي واالبتكار والجودة واالعتمادية والتميز العالمي ألكثر من  170عاماً .تمارس الشركة نشاطها حول العالم ،حيث تركز
على توفير حلول توليد وتوزيع الطاقة والبنية التحتية الذكية للمباني ونظ م الطاقة الموزعة والميكنة اآللية والرقمنة لكل من العمليات
التصنيعية والصناعات التحويلية .في الوقت نفسه تعد سيمنس للنقل ذات اإلدارة المستقلة ،من كبرى الشركات الموفرة لحلول النقل
الذكية للسكك الحديدية والطرق البرية ،حيث تقوم سيمنس من خالل تلك الشركة التابعة بإعادة تشكيل سوق االنتقاالت والمسافرين
العالمي وكذلك خدمات الشحن .ونظرا ً المتالكها غالبية أسهم في شركتي سيمنس هيلثينيرز وسيمنس جاميسا للطاقة المتجددة والمدرجتين
في البورصة ،تعتبر سيمنس من الشركات الرائدة عالميا ً في توفير حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية الرقمية ،باإلضافة لحلول توليد
طاقة الرياح الصديقة للبيئة من خالل مزارع الرياح التي تقام على اليابسة وداخل المياه .وخالل السنة المالية  2018والمنتهية في 30
سبتمبر  ،2018وصل إجمالي عائدات الشركة إلى  83مليار يورو ،بينما بلغ صافي دخلها  6.1مليار يورو .ومع نهاية سبتمبر
 ،2018بلغ عدد موظفي شركة سيمنس نحو  379ألف موظف في جميع أنحاء العالم .لمزيد من المعلومات حول الشركة ،يرجى
زيارة الموقع اإللكتروني www.siemens.com

Page 2/2

Unrestricted

