
Press release 

Unrestricted Siemens Energy AG 
Communications 
Head: Robin Zimmermann 

Otto-Hahn-Ring 6  
81739 Munich 
Germany 

Siemens Energy is a trademark licensed by Siemens AG. Page 1 of 2 

 

    2021ر، سبتمب  14 - دبي

تورید لتكنولوجیا سیمنس للطاقة تختار ھیتاشي زوسن إنوفا 
 مارات اإل  لى طاقة فيتحویل النفایات إلمنشأة ب معدات متطورة 

 تكنولوجیا سیمنس للطاقة تدعم كبرى منشآت تحویل النفایات إلى طاقة بمنطقة الشرق األوسط   •
  في اإلمارات مصدًرا جدیًدا للطاقة المتجددةوفر وت عامةمكبات الالالطاقة من النفایات ستقلل كمیة النفایات البلدیة الصلبة في  لیدتومنشأة  •

 

مركز دبي في  لى طاقة  منشأة تحویل النفایات إبلتورید معدات متطورة للطاقة    على سیمنس للطاقة،وقع اختیار شركة ھیتاشي زوسن إنوفا  

األكبر من نوعھا في منطقة الشرق األوسط عند ھي  ھذه المنشأة    ن تصبحالنفایات بدولة اإلمارات العربیة المتحدة، حیث من المتوقع أ  لمعالجة

 . 2024استكمالھا بحلول عام 

 

كل من: دبي القابضة ودوبال القابضة وشركة أیًضا    ویضم  ،ذ لھذا المشروعنفّ ة أّن ھیتاشي زوسن إنوفا ھي جزء من التحالف المُ تجدر اإلشار

باالتفاق مع  عاًما    35یتولى التحالف بناء وتشغیل المنشأة العمالقة وفقًا لحق امتیاز مدتھ  . وإیتوشو ومجموعة بیسیكس ومجموعة تِك جروب

     . بلدیة دبي

 

التي   لعملیات التشغیلیة للمنشأةلوالالزمة  الطاقة الموزعة    مداداتمحطات فرعیة إلتقوم سیمنس للطاقة بتورید وإقامة  سالمشروع،  طار  وفي إ

 بال انقطاع على مدار الیوم.  ستواصل عملھا

 

ومحوالت كھربائیة لتوزیع الطاقة وباقة من حلول الطاقة المتطورة للمشروع بتوریدھا فتتضمن قواطع  قةاأما المعدات التي ستقوم سیمنس للط

ض تم تصمیمھا لتلبیة المتطلبات واالشتراطات التشغیلیة الصارمة، بما یضمن توفیر أعلى مستویات االعتمادیة للعملیات التشغیلیة مع انخفا 

 المستخدمة في التشغیل.  االنبعاثات الكربونیة للطاقة 

 

% من 45سیقوم المركز بمعالجتھا سنویًا، وھو ما یعادل  التي  ملیون طن من النفایات    1.9لمركز دبي لمعالجة النفایات    درة التشغیلیةقالتبلغ  

 سیقوم المركز بتحویل ھذه الكمیات الھائلة من النفایات إلى طاقة نظیفة.    و حجم النفایات البلدیة التي تنتجھا دبي حالیًا

 

،  العامة  وكذلك األھداف التي وضعتھا بلدیة دبي لتقلیل حجم النفایات البلدیة في المكبات  2050راتیجیة دبي للطاقة النظیفة  تدعم المنشأة است

 األوسط  الشرق منطقة في للطاقة لسیمنس التنفیذي المدیر سیرسدورفر، دیتماروتطویر مصادر بدیلة للطاقة أكثر استدامة وأمانًا على البیئة.   

 

 نشرة صحفیة  
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: "نفخر باختیار  األوسط  الشرق  منطقةب  للطاقة  لسیمنس  التنفیذي  المدیر  سیرسدورفر،   دیتمار  وتعلیقًا على ھذا المشروع الطموح، یقول السید/

 دعم مركز دبي لمعالجة النفایات. إّن منشأة تحویل النفایات إلى طاقة تمثل من أجل  ا لحلولنا التكنولوجیة المبتكرة  شركة ھیتاشي زوسن إنوف

    .، نظًرا لقدرتھ على تقلیل النفایات في المكبات العامة وإنتاج طاقة متجددة نظیفة وصدیقة للبیئة"في المنطقة الستدامةا اتمشروعلا نموذجً 

 

عد ھذا "یُ  :المدیر العام القُْطري للمبیعات والمسئول عن منطقة الشرق األوسط في ھیتاشي زوسن إنوفا-السید/روني عریجيمن جانبھ، یضیف 

، لمتجددة ذات االنبعاثات المنخفضةتولید الطاقة الدولة اإلمارات، من خالل قدرتھ على    االستدامةا في مجال  ن المشروعات الھامة بیئیً مالمشروع  

. إّن التكنولوجیا المتطورة التي تتمیز  بھا  مشروعات مماثلة من أجل التنمیة المستدامة  یشجع دول المنطقة على المضي قُدًما في تنفیذسما  وھو  

كنولوجیا بھا سیمنس للطاقة ستكون عامًال رئیسیًا لضمان أعلى معدالت االتاحة التشغیلیة لمنشأة تحویل النفایات لطاقة، باإلضافة لقدرة ھذه الت

      ."مة للمشروعطلبات التشغیلیة الصارعلى تلبیة كافة المت
 

 لالستفسارات اإلعالمیة  
 ایان باكھام 
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ة  سیمنس للطاقة ھي احدى الشركات العالمیة الرائدة في مجال تكنولوجیا الطاقة. تتعاون الشركة مع عمالئھا وشركائھا في ابتكار نظم الطاق  سیمنس للطاقة
طي كافة مكونات تغ  المستقبلیة، وھو ما یدعم انتقال سلس نحو عالم الغد األكثر استدامة. ومن خالل محفظتھا المتكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات التي

ا الطاقة التقلیدیة سالسل القیمة لقطاع الطاقة، بدایة من تولید ونقل الطاقة وصوًال لحلول تخزین الطاقة. ھذا وتتضمن محفظة منتجات الشركة حلول تكنولوجی
ین، باإلضافة لمولدات الطاقة والمحوالت الكھربائیة.  والمتجددة مثل التوربینات البخاریة والغازیة والوحدات الھجینة لتولید الطاقة التي تعتمد على الھیدروج 

% من محفظة حلول ومنتجات الشركة لیس لھا انبعاثات كربونیة. في الوقت نفسھ، تمتلك سیمنس للطاقة الحصة الحاكمة من 50تجدر اإلشارة ان أكثر من  
كات العالمیة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة. یشار إلى أّن الحلول ) وھو ما یجعل منھا كبرى الشرSGREأسھم شركة سیمنس جامیسا للطاقة المتجددة (

دولة   90موظف في أكثر من    90,000التكنولوجیة من سیمنس للطاقة تساھم في تولید حوالي ُسُدس الطاقة الكھربائیة في العالم. یعمل في سیمنس للطاقة  
 . لمزید من المعلومات یرجى زیارة 2020ورو في العام المالي ملیار ی 27.5حول العالم، وقد حققت الشركة إیرادات بقیمة 

  energy.com-www.siemens        
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