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 April, 05, 2021الرياض في 

الُمجّمعة محليًا   هواءالغط واضسيمنس للطاقة تشحن أولى وحدات  
احتياطيات الغاز   نيخز تمشروع صالح ل في مركز الطاقة بالمملكة

  الطبيعي لشركة أرامكو السعودية 

  من مركز سيمنس للطاقة في الدمام   االستراتيجي وحدة لمشروع الغاز   20البالغ عددها ء أولى وحدات ضواغط الهوا تشحنسيمنس للطاقة 

 

التابع    الطبيعي  الغاز  ني خزت ل  عنيزة  الحوية  لمشروع  االتي تم تجميعها محلًي   المركزية  ضواغط الهواءولى نظم  قامت سيمنس للطاقة بشحن أ 

 .  لشركة أرامكو

  

كيلومتر) شرق العاصمة السعودية الرياض، ويتضمن منشأة إلدخال فوائض الغاز الطبيعي خالل    260ميًال (  162المشروع على بُعد  يقع  

 هور الصيف.  شيمكن سحب هذه الفوائض عند الحاجة إليها، بهدف تلبية الطلب المرتفع خالل    ومن هناك،  فصل الشتاء وحقنها في اآلبار القائمة

 

من شركة سامسونغ للهندسة التي فازت بعقد أعمال الهندسة والمشتريات واالنشاءات    نظم ضواغط الهواء   توريدهذا وقد تلقت سيمنس للطاقة أمر  

)EPC(  في القسم الخاص بحقن الغاز في المنشأة، بينما    ضواغط الهواءمن    وحدات  10استخدام  سيتم    وفي إطار المشروع،.  للمشروع بأكمله

  وحدات األخرى في منطقة سحب الغاز   01الـ ستخدم تُ 

 

وهو ما يأتي في إطار التزام سيمنس للطاقة    ،تم تجميعها بالكامل في مركز سيمنس للطاقة في الدمامسي تجدر اإلشارة أن وحدات ضواغط الهواء  

  .  الذي أطلقته أرامكو السعودية (اكتفاء) االجمالية المحلية برنامج تعزيز القيمة المضافة ب 

 

يمنس  المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة في المملكة العربية السعودية: "تفخر س-وتعليقًا على تلك الخطوة الهامة، يقول السيد/محمود سليماني

في مركز سيمنس للطاقة في الدمام، حيث تمكنوا من تسليم أولى وحدات ضواغط الهواء في التوقيت المحدد على  وادرها المحلية  للطاقة بك

 .الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا" 

  

يقدم المركز باقة متكاملة من  ، حيث  الهواء في المنطقةبينات وضواغط  إلنتاج التور  الشركة  أكبر منشآت منس للطاقة في الدمام  كز سي رميُعد  

الخدمات التي تغطي دورة حياة المنتج بالكامل. ومن خالل ورشة الخدمة المتطورة التي يضمها المركز، تتم صيانة جميع األجزاء والمعدات  

والتروس،   للمضخات  البسيطة  اإلصالح  أعمال  من  بداية  والمولدات  وصوًال  الدوارة  الهواء  وإصالح ضواغط  وشفرات  إلى صيانة  الثقيلة 

  التوربينات الغازية الكبيرة باإلضافة ألجزائها الغازية الساخنة.  
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  لالستفسارات اإلعالمية 

 اسما الشريف 

 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  

  /siemens_energywww.twitter.comتابعونا 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 وصوًال 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    90000التكنولوجية من سيمنس للطاقة تساهم في توليد حوالي ُسُدس الطاقة الكهربائية في العالم. يعمل في سيمنس للطاقة  
  . لمزيد من المعلومات يرجى زيارة 2020رو في العام المالي مليار يو 27.5حول العالم، وقد حققت الشركة إيرادات بقيمة 
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