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سیمنس للطاقة تفوز بعقد خدمات رئیسي لتعزیز 
 شبكة الطاقة في دولة الكویت استقرار 

 محطة تحویلیة  116لنحو   تقدیم خدمات الصیانة العقد یتضمن •
منطقة الشرق وفي دولة الكویت  لشركة سیمنس لخدمات نقل الطاقة المشروع یُعد أكبر عقد •

 األوسط
 

 
للطاقة لتقدیم خدمات الصیانة لنحو سیمنس مع شركة  وزارة الكھرباء والماء الكویتیة  تم توقیع عقد مابین 

عالیة الجھد. ویُعد عقد الصیانة الذي یمتد لمدة خمس سنوات، أكبر اتفاقیة لخدمات محطة تحویلیة  116

خدمات الصیانة  الكویت، كما أنھ واحًدا من أكبر عقود دولة توقعھ سیمنس فيفي مجال نقل الطاقة الصیانة 

 في قطاع نقل الطاقة بمنطقة الشرق األوسط بأكملھا.        

 

الشبكة  استقرارودعم  تتسم بالكفاءةیستھدف المشروع ضمان توفیر امدادات الطاقة الكھربائیة ھذا و

االستقرار للصیانة لتحسین مستوى  لتحویلدولة الكویت. ھذا وستخضع محطات ا الوطنیة للكھرباء في

 المة بھا وستوفر الطاقة للمناطق السكنیة والتجاریة.والس

 

لمنطقة نائب الرئیس لقطاع خدمات نقل الطاقة في سیمنس للطاقة -أنانتاناریان آیرومن جھتھ صرح السید 

: "إّن خدمات الصیانة المتطورة التي ستقدمھا سیمنس للطاقة ستساعد على تعظیم الشرق األوسط قائالً 

تعزیز وتقویة مستویات  في الكویت، وتخفیض التكالیف التشغیلیة، مع طات التحویللمحاألداء التشغیلي 

بشكل أكبر في تلبیة احتیاجات  ویأتي ھذا المشروع في إطار تطلعنا للمساھمة .أداء شبكة نقل الكھرباء

 الطاقة طویلة األجل في البالد بشكل مستدام."   

 

صیانة القواطع الكھربائیة بالمحطات المتقدمة بما في ذلك یة الوقائویتضمن المشروع تقدیم خدمات الصیانة 

ومعدات التحكم والحمایة  ، فضالً عنكیلو فولت، ومحوالت الطاقة الكھربائیة 400/300/33/11جھد 

    تحویل.والمعدات والتجھیزات االحتیاطیة الملحقة بكل محطة 

 

 بیان صحفي 

 لالستفسارات اإلعالمیة
 أسما الشریف 

 966567635359+ھاتف: 
برید الكتروني: 

asma.alsharif@siemens.com 
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Press release 

و یضیف السید/ھیربرت كالوزنر، المدیر التنفیذي لشركة سیمنس للطاقة في الكویت: "إّن ھذه االتفاقیة 

تستكمل مسیرة نجاحنا الكبیرة في الكویت والتي تتضمن مجموعة متنوعة من المشروعات الناجحة 
والھامة 

في قطاع الطاقة. إننا ملتزمون بزیادة الكفاءة التشغیلیة لقطاع الطاقة في البالد، ومساعدة وزارة الكھرباء 

الكویتیة على تلبیة الطلب المتزاید على الطاقة من جانب القطاع االستھالكي والصناعي"   

یُش ار ھنا أن محطات التحویل  من الركائز األساسیة لتوفیر امدادات الطاقة، حیث تستخدم في نقل 
وتوزیع 

الطاقة الكھربائیة للمواقع البعیدة، ولھذا السبب یمثل األمان والسالمة واالستقرار  والكفاءة عوامًال أساسیة 

ال یمكن االستغناء عنھا في تلك المحطات. ومن خالل تنفیذ أعمال الصیانة  الوقائیة المتقدمة، تسعى 

سیمنس للطاقة لتوفیر مصدر طاقة مستقر ویعُ تمد علیھ لمواطني الكویت.  

ھذه النشرة الصحفیة والصورة/الصور الصحفیة/والمزید من المواد اإلعالمیة األخرى متاحة على: 
 https://bit.ly/3601YtH

 www.twitter.com/siemens_energy :تابعونا على تویتر

سیمنس للطاقة سیمنس للطاقة ھي احدى الشركات العالمیة الرائدة في مجال تكنولوجیا الطاقة. تتعاون الشركة مع 
عمالئھا وشركائھا في ابتكار نظم الطاقة المستقبلیة، وھو ما یدعم انتقال سلس نحو عالم الغد األكثر استدامة. ومن 
خالل محفظتھا المتكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات التي تغطي كافة مكونات سالسل القیمة لقطاع الطاقة، 
بدایة من تولید ونقل الطاقة وصوًال لحلول تخزین الطاقة. ھذا وتتضمن محفظة منتجات الشركة حلول تكنولوجیا 

الطاقة التقلیدیة والمتجددة مثل التوربینات البخاریة والغازیة والوحدات الھجینة لتولید الطاقة التي تعتمد على 
الھیدروجین، باإلضافة لمولدات الطاقة والمحوالت الكھربائیة. تجدر اإلشارة ان أكثر من 50% من محفظة حلول 

ومنتجات الشركة لیس لھا انبعاثات كربونیة. في الوقت نفسھ، تمتلك سیمنس للطاقة الحصة الحاكمة من أسھم شركة 
سیمنس جامیسا للطاقة المتجددة )SGRE( وھو ما یجعل منھا كبرى الشركات العالمیة الرائدة في مجال الطاقة 
المتجددة. یشار إلى أّن الحلول التكنولوجیة من سیمنس للطاقة تساھم في تولید حوالي ُسُدس الطاقة الكھربائیة في 
العالم. یعمل في سیمنس للطاقة 91000 موظف في أكثر من 90 دولة حول العالم، وقد حققت الشركة إیرادات 

www.siemens- بقیمة 29 ملیار یورو في العام المالي 2019. لمزید من المعلومات یرجى زیارة
 energy.com 
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