
 خبر صحفي

 في العراق ن الوصول إلى الطاقةيلتمكتحصل على حزمة من العقود  "سيمنس للطاقة"

 . وتطوير الكوادر الوطنية تحسين مرونة البنية التحتية للطاقة في العراق  تعمل على  عقود الصيانة  •

 جيجاوات   1الكهرباء أكثر من  توفر محطات  •

الصيانة  : أعلنت شركة سيمنس للطاقة عن حصولها على مجموعة من عقود  2023  أذار  8بغداد، العراق،  

  واستقرار   وذلك لرفع كفاءة إنتاج من قبل وزارة الكهرباء العراقية،  لعدد من محطات الطاقة  طويل األمد  

لكوادر  لالوظائف  إلى جانب توفير التدريب و  الطاقة الكهربائية في العراق، وتعزيز استقرار توليد الكهرباء،

 الوطنية. 

المرحلة الثانية" التي   – أجندة الطاقة في العراق  "اتفاقية من مشاريع  وتعد هذه العقود هي الحزمة األولى  

 وشركة سيمنس للطاقة. وزارة الكهرباء العراقية    ما بين الجاريمطلع العام جرى توقعيها في برلين 

وكجزء من حزمة العقود ذات األولوية، وقعت شركة سيمنس للطاقة ثالثة عقود صيانة لمدة خمس سنوات  

لمحطات توليد الكهرباء في الصدر وكركوك والرشيد. وبموجب العقود ستوفر الشركة عمليات صيانة  

لهذه   الطاقة  توليد  عمليات  استقرار  يضمن  بما  المحطات  لهذه  تولد  المحطات  دورية  من  التي    1أكثر 

 جيجاوات من الكهرباء. 

الكهرباء   لوزارة  التابعة  الوطنية  للكفاءات  والخبرات  المعرفة  ونقل  التدريب  برامج  العقود  وتشمل هذه 

وغيرهم من المختصين المحليين، بما يساعدهم على إدارة وصيانة األنظمة الحالية، ومن المتوقع أن تسهم  

 يين خالل السنوات الخمس المقبلة. هذه العقود في توفير فرص العمل للعراق

أذار    7  في  ، المرحلة الثانية"  – اتفاقية "أجندة الطاقة في العراق  مجموعة من العقود ضمن  وجرى توقيع  

  والمهندس ديتمار سيرسدورفر المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة في الشرق األوسط،    من قبل   2023

كركوك، بخصوص    الشمالية   للمنطقة   الكهربائية   الطاقة   انتاج   عام   مدير   السامرائي   خالد   وليد    محطة 

بخصوص    الوسطى،  للمنطقة   الكهربائية   الطاقة   إلنتاج  العامة   الشركة   عام   مدير  حسن  حمد أ  علي   والمهندس

الصدر والرشيد محط االتفاقيات حضور  تي  توقيع هذه  الوزراء، وشهد  السوداني رئيس  ،  ومحمد شياع 

 . العراقعلى هامش زيارتها إلى   خارجية ألمانيا،أنالينا بيربوك وزيرة و

كفاءة عالية  يعد الوصول إلى طاقة موثوقة ومستدامة وذات  وفي هذه المناسبة، قال ديتمار سيرسدورفر: "

ذه العقود المشاريع  تمثل هوالتنمية االقتصادية والمجتمعية للدول، و   محركاً أساسياً لتحقيق االزدهار والرفاه

طاقة على دعم العراق في هذا اإلطار  نحرص في سيمنس لل، إذ  "أجندة الطاقة في العراق"األولى من  

من    على تخفيض معدالت االنبعاثات الكربونية مع العمل  العراقيين    وصول الكهرباء إلى جميع وضمان  

إمداد   على  نحرص  كما  الطاقة،  توليد  و عمليات  والمستشفيات  والمدارس  الصناعية  المنازل  القطاعات 

 ستدامة". االزدهار وتسهيل االنتقال إلى طاقة أنظف وأكثر اتحقيق العمل و بالكهرباء بما يضمن سير 
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من  وتواصل شركة سيمنس للطاقة تعاونها مع وزارتي الكهرباء والنفط في جمهورية العراق لالستفادة  

عرض  وسيتم  بشكل دقيق،    لغاز المتاح ا  لتوليد الكهرباء وتعمل على تحديد المواقع وكميات المصاحب  غاز  ال

في نهاية هذا العام في  ( الذي سيقام  28إنجازات هذا المشروع خالل مؤتمر األمم المتحدة للمناخ )كوب 

 دبي، بما في ذلك مفهوم قابل للتطبيق لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل ملحوظ. 

 - انتهى -
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 لمحة عن شركة سيمنس للطاقة 

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

الحلول والمنتجات   المتكاملة من  استدامة. ومن خالل محفظتها  األكثر  الغد  نحو عالم  انتقال سلس  يدعم  ما  المستقبلية، وهو  الطاقة 

طي كافة مكونات سالسل القيمة لقطاع الطاقة، بداية من توليد ونقل الطاقة وصواًل لحلول تخزين الطاقة. هذا وتتضمن والخدمات التي تغ

  محفظة منتجات الشركة حلول تكنولوجيا الطاقة التقليدية والمتجددة مثل التوربينات البخارية والغازية والوحدات الهجينة لتوليد الطاقة 

% من محفظة  50ين، باإلضافة لمولدات الطاقة والمحوالت الكهربائية. كما تم إزالة الكربون من أكثر من  التي تعتمد على الهيدروج

منتجاتها. وتمكنت "سيمنس للطاقة" من خالل استخواذها على حصة األغلبية من شركة سيمنس جاميسا للطاقة المتجددة، على أن تكون  

دولة وحققت إيرادات بلغت    90ألف موظف في أكثر من    92دة. وتضم الشركة حوالي  الشركة العالمية الرائدة في سوق الطاقة المتجد
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