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   2021أكتوبر  6الدمام، المملكة العربية السعودية في 

 

اقليم  سيمنس للطاقة تفتتح أول مركز متكامل لخدمة قطاع الطاقة في  
   السعوديةالمملكة العربية بمدينة الدمام  الشرق االوسط

 في المملكة تحت سقف واحد  في توطين قطاع الطاقة  ويضيف    يساهمالمركز  •

 الوظائف  للمواطنين  من عدد اضافة  المحلي والمحتوى زيادة نسبة  في التوسعات األخيرة تتيح لسيمنس للطاقة  •

 في الشرق األوسط وأفريقيا   ا األكبر من نوعهركز سيمنس للطاقة متعتبر منشئة و •

 

قطاع الطاقة بما يتوافق مع رؤية المملكة  ل المحليةو القدرات التشغيلية يزيد من  مما بمدينة الدمام،  بمنشئتها التوسعات استكملت سيمنس للطاقة

  ، مع بعد التوسعات األخيرة  قطاع الطاقة، هو األكبر من نوعه في المنطقة في    خدمات  ال الجانب األكبر من  . يُعد المركز الذي يغطي  2030

 .    للملكة والدول المجاورة  لتقديم خدماته  جاهزيته

 

ء و حث على  األربعا  يوم  االفتتاح  مراسم  ،وزير الطاقة  ،سعود  آل  العزيز  عبد  بن  سلمان  بن  العزيز  عبد  األمير   الملكي  السمو  صاحب  رعى

 أهمية توطين قطاع الطاقة. 

   

  بمفهوم  البالغ  اهتمامه  في  العهد  ولي  سمو   الرؤية   صاحب   إليه  مايسعى  خاصة  والمحتوى  التوطين  على  حريصة  سامية  بإرادة  مدفوعين  حن"ن 

  قطاع   يكون  ألن  نسعى ," قال صاحب السمو األمير عبد العزيز بن سلمان في كلمته. "المدفوعات  ميزان  وتحسين  والتوطين  المحلي  المحتوى

 " .وشامل  كامل بشكل ممّكن الطاقة

 

الكهربائية يشهد زيادة مّطردة في المملكة العربية السعودية، خاصة مع الزيادة السكانية المستمرة والتي وصلت لما يقرب  إّن الطلب على الطاقة  

جيجاوات خالل هذا    120% ليصل إلى  30من المتوقع نموه بأكثر من    و   مليون نسمة. وبالتالي تواجه المملكة طلبًا متزايًدا على الطاقة   34

 الِعقد.   

 

المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة في السعودية: "إّن التكنولوجيا التي يقدمها مركز سيمنس -محمود سليمانيالمهندس  على ذلك، يقول    وتعليقًا

س  قطاع الطاقة الذي يشهد نمًوا متواصاًل. إننا في سيمن ب االستدامة والتخلص من االنبعاثات الكربونية    يللطاقة بالدمام ستدعم المملكة في مجال

قطاع  لالشباب السعودي وتقديم خدماتنا المتكاملة وخبرات تيح لنا صقل مهارات ي حيث مركًزا للتميز  باعتبارها هذه المنشأة  مكانةللطاقة نفخر ب 

 ."  الطاقة المحلي بالمملكة 

 نشرة صحفية 



Press release 

Unrestricted Siemens Energy AG 
Communications 
Head: Robin Zimmermann 

Otto-Hahn-Ring 6  
81739 Munich 
Germany 

Siemens Energy is a registered trademark licensed by Siemens AG. Page 2 of 3 

 

Saudi Aramco: Company General Use 

 

  

 

هذه  تطوير  ، واصلت سيمنس للطاقة استثمارها في  2016وبعد قيامها بإنتاج أول توربين غازي "صنع في المملكة العربية السعودية" عام  

ضواغط  وباقات حلول المياه، وحلول التشغيل  الأيًضا وحدات    شملالمنشأة وتمكنت من زيادة قدراتها في مجالي تصنيع وتجميع المنتجات لت 

 للتوربينات.   وتجميع وإصالح األجزاء الدوارة ، ة قدرات إنتاجية في مجال التصنيعيات الصناعية وإضاف اآللي للعمل

 

كل الخدمات المطلوبة على مدار دورة حياة المنتجات في المملكة، مع دعم جهود توليد الطاقة  وقد شهد المركز المزيد من التوسعات بهدف تقديم  

 االنبعاثات الكربونية للعمليات الصناعية.    منخفضة االنبعاثات، والتخلص منال

تقديم  ل  موظف، وقد استطاع رفع قدراته التصنيعية  300متر مربع، ويضم حوالي    75000ويمتد المركز الصناعي العمالق على مساحة  

متكاملة   التوسعات  الى    خدمات  وتتيح  متطورة.  تكنولوجية  وحلول  تطبيقات  تعتمد على  التي  اإلصالح  ذلك عمليات  في  بما  الطاقة،  قطاع 

  واإلضافات األخيرة للمركز القدرة على اصالح وتجديد المعدات في المملكة، بداًل من ارسالها للخارج إلجراء اإلصالحات الالزمة، وهو ما

 بالمملكة.  المحتوى الملحلي  انة، وتعزيز يعني تقليل فترات وتكاليف الصي 

 

لتوربينات  وا  الدوارة    للمعدات   في الوقت نفسه، تتيح ورش الخدمة المتطورة في المركز إتمام أي عمليات صيانة وإصالح ألي نوع من األجزاء 

وتقديم خدمات الطوارئ على مدار اليوم    ة المنتجاتوترقي واإلصالحات المنتظمة    العامة   توليد الطاقة، بما في ذلك اجراء عمليات الفحصل

     وطوال أيام األسبوع.   

 

هذا ويتصل مركز تشخيص أعطال الطاقة الجديد بأسطول سيمنس للطاقة من التوربينات الغازية في المملكة، حيث يقوم المركز بجمع وتحليل  

محطات توليد الطاقة، ومراقبة األداء  ب اإلنتاجية   المعداتأداء  المحتملة لتطوير اتوتخزين بيانات التشغيل للتعرف بصورة مسبقة على االمكاني 

ية، مع  اعتماًدا على حلول الذكاء االصطناعي المتقدمة. وتزيد هذه الخدمات الرقمية من فترات االتاحة التشغيلية للتوربينات، ومستوى االعتماد

 تفادي فترات توقف العمل غير الضرورية بالمحطة.      عن طريقتقليل التكاليف 

 

 . يورو مليون 100 من أكثرحتى االن  استثمرت  لقد . المنشأة  هذه في االستثمار سيمنس للطاقة  شركة ستواصل 

 

توربينات غازية مختلفة    10في الدمام، وقد تم تصميمه لتصنيع    “مدن“يقع مركز سيمنس للطاقة في المدينة الصناعية الثانية بمناطق التقنية  

ضاغط لعدد من المشروعات االستراتيجية بالمملكة حتى اآلن، وسيقوم بتسليم   26كل عام. قام المركز بتسليم    ه ضاغط  معدات   40وحوالي  

 ت القليلة القادمة.    ضواغط المصنعة محليًا لمشروعات استراتيجية أخرى بالمملكة خالل السنواالالمزيد من 

 

مجهزة  يضم المبنى اإلداري الجديد مركًزا للتدريب لفرق التشغيل والصيانة الخاصة بالعمالء، حيث تدعم العديد من قاعات التدريب المتطورة وال

منطقة استراحة مبتكرة ومعمل  عملية التعليم والتدريب الفعالة على محتويات هذا المجمع. ويحيط بهذه اللدعم  بأحدث وسائل المساعدة الرقمية  

 مزود بطابعة للتصنيع باإلضافة، ومكتبة تقنية متخصصة.    
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تنمية الموردين المحليين جزءً  ، حيث تعمل  السعودية  المحلي في المنتجاتالمحتوى  ا من مبادرة سيمنس للطاقة الهادفة لزيادة  ويُعد برنامج 

 مساعدتهم على تلبية المعايير العالمية وتحسين سالسل التوريد المحلية.  بهدف سيمنس للطاقة بالتعاون مع الموردين المحليين 

 

 لالستفسارات اإلعالمية  

 الشريف   أسما

 966567635359+ت: 

 asma.alsharif@siemens.comبريد الكتروني: 

 النشرة الصحفية والصورة/الصور الصحفية/والمزيد من المواد اإلعالمية األخرى متاحة على:   هذه  

 energy.com/press-www.siemens 

 

 صفحة مركز سيمنس للطاقة بالدمام 

https://www.siemens-energy.com/mea/en/company/megaprojects/siemens-energy-dammam-

hub.html 

  

 www.twitter.com/siemens_energyتابعونا على تويتر: 

 

ة  سيمنس للطاقة هي احدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة. تتعاون الشركة مع عمالئها وشركائها في ابتكار نظم الطاق   سيمنس للطاقة 

طي كافة مكونات  تغ المستقبلية، وهو ما يدعم انتقال سلس نحو عالم الغد األكثر استدامة. ومن خالل محفظتها المتكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات التي

ا الطاقة التقليدية  سالسل القيمة لقطاع الطاقة، بداية من توليد ونقل الطاقة وصواًل لحلول تخزين الطاقة. هذا وتتضمن محفظة منتجات الشركة حلول تكنولوجي 

ين، باإلضافة لمولدات الطاقة والمحوالت الكهربائية.  والمتجددة مثل التوربينات البخارية والغازية والوحدات الهجينة لتوليد الطاقة التي تعتمد على الهيدروج

% من محفظة حلول ومنتجات الشركة ليس لها انبعاثات كربونية. في الوقت نفسه، تمتلك سيمنس للطاقة الحصة الحاكمة من 50تجدر اإلشارة ان أكثر من  

كات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة. يشار إلى أّن الحلول  ( وهو ما يجعل منها كبرى الشرSGREأسهم شركة سيمنس جاميسا للطاقة المتجددة ) 

دولة   90موظف في أكثر من    90,000التكنولوجية من سيمنس للطاقة تساهم في توليد حوالي ُسُدس الطاقة الكهربائية في العالم. يعمل في سيمنس للطاقة  

 . لمزيد من المعلومات يرجى زيارة 2020ورو في العام المالي مليار ي 27.5حول العالم، وقد حققت الشركة إيرادات بقيمة 

  energy.com-www.siemens        
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