
 

 صحفي خبر

 وأتمتة حماية مصممة محليًا ل حلوالً  توفر"جنرال إلكتريك" 
 "مدينة لوسيل"في  محطات التحويل

 DSالرقميـة تمتـة األنظـام باإلضـافة لحمايـة  ةلوحـ 400 سـتزود محطـات التحويـل فـي المدينـة بــ"جنـرال إلكتريـك"  •
Agile 

 450 لنحوالطاقة الكهربائية ت ستلبي احتياجاو  رقط الشركة في محليًا من قبل مهندسي تم تصميمها الحلولهذه  •
 لمدينةفي األف شخص 

 10 -8"جنرال إلكتريك" تستعرض أحدث تقنياتها خالل فعاليات مـؤتمر "كهربـاء الخلـيج" المقـرر عقـده بـين يـومي  •
 في الدوحة 2016نوفمبر 

المدرجـة فـي بورصـة  ،"رال إلكتريـك"جنـشـركة فـي  ""وحدة أنظمـة توصـيل الطاقـة وقعت :2016 ربنوفم ×× ؛الدوحة، قطر
بطولـة  نهائيـاتستضـيف ست تـيمشـروع "مدينـة لوسـيل" ال الكهربائيـة فـي الطاقـة إمـدادات لدعـم عقداً )، GEنيويورك بالرمز (

 محليًا.المصممة حلول الطاقة توفير على صعيد  اً جديد ترسي الشركة معياراً  وبذلك ".2022"كأس العالم لكرة القدم 

"الرســن آنــد مــن شــركة  لعقــد"حلــول الشــبكات الكهربائيــة" التابعــة لـــ "جنــرال إلكتريــك ألنظمــة توصــيل الطاقــة" با وحــدة وفــازت
. كيلوفـــولط 11/66 كــل منهــا اســتطاعة فــي "مدينــة لوســيل" تحويـــلمحطــات  ســبعل واألتمتــة لحمايــةاأنظمــة لتــوفير  تــوبرو"
 وأحيـاءً  ،مدينة التي من المقرر أن تضـم مـراسٍ الفي  ف شخصأل 450 لنحولمشروع احتياجات الطاقة الكهربائية ا وسيدعم
لجولــف فــي الجــزر ل ومجمــعلتســوق، ومراكــز للتســلية والترفيــه، نافــذ فــاخرة لوم ،ومنــاطق تجاريــةومنتجعــات بحريــة، ســكنية، 

 الصناعية.

ـــر مـــن  "اســـتاد لوســـيل"كـــذلك م المشـــروع يضـــو  ـــذي يتســـع ألكث  مبـــاراتينالألـــف شـــخص، ومـــن المقـــرر أن يستضـــيف  80ال
 ".2022كأس العالم لكرة القدم بطولة االفتتاحية والنهائية من "

لجميـع معـدات الحمايـة الحصـري  المـزودتكـون بـذلك لأيضًا المـرحالت الكهربائيـة  "جنرال إلكتريك" ستوفر، وفي سابقة مهمة
ام نظـباإلضـافة إلـى  لوحـة حمايـة 400أكثر من ب"حلول الشبكات الكهربائية"  وحدة زودهاست كما. السبعة التحويل محطاتل

 .DS Agile الرقمية لمحطات التحويلتمتة األ

هـي ‘ مدينـة لوسـيل: "’للتطـوير العقـاري لوسـيلالمهندس عيسى محمد كلداري، الرئيس التنفيـذي لشـركة وبهذه المناسبة، قال 
يرسـي هـذا المشـروع و . ياالقتصـاد التنويـعفي حفـز ‘ 2030رؤية قطر الوطنية ’أهداف  التي تعكس مدينة المستقبل الذكية

ـــ ـــدة للـالضـــخم معايي ـــةمرافـــق والر جدي ـــى التحتي ـــة ’ استضـــافته مـــع بن خبرتهـــا لونظـــرًا  .‘2022كـــأس العـــالم لكـــرة القـــدم بطول
فـي  لشـبكة الكهربـاءالبنيـة التحتيـة  لـدعمالشـريك األمثـل ‘ جنـرال إلكتريـك’ تعـدفي دعم قطـاع الطاقـة بدولـة قطـر،  ةالمشهود

 وع".المشر هذا 

 



 

 

محمد محيسن، الرئيس والرئيس التنفيذي لوحدة "حلول الشبكات الكهربائية" فـي منطقـة الشـرق األوسـط وآسـيا  ، قالهتهمن ج
تـوفير ب مـن حيـث قيامهـافـي قطـر ‘ جنـرال إلكتريـك’ركة ـلشـ التجربـة األولـى‘ مدينـة لوسـيل’ مـع دـــهـذا العق يشـكلالوسطى: "

 لـــ شــراكتهابعــد و فــي قطــر.  ‘حلــول الشــبكات الكهربائيــة’وحــدة تصــميمها محليــًا مــن قبــل تــم ة تمتــاألحمايــة و لل تقنيــة متكاملــة
 لتوظـف‘ مدينـة لوسـيل’ فـيا همشـروع عبـر‘ جنـرال إلكتريـك’عـود تالتـي أقيمـت فـي قطـر،  ‘2006دورة األلعاب اآلسيوية ’

ت الصـناعي لتحقيـق مسـتويات عاليـة تقنيـات اإلنترنـتستضيفه الـبالد. حيـث سـنوظف  جديدفي دعم حدث رياضي  إمكاناتها
 ".من خالل الحلول المؤتمتة التحويلمن الكفاءة لمحطات 

"، 1"، و"وادي2"، و"غـرب1ربـ"غـمنـاطق ، و جزيرة قطيفـان الجنوبيـة على "مدينة لوسيل"في  التحويل السبعمحطات وتتــوزع 
القــادم  حمايــة لشــبكات إمــداد الطاقــة بحلــول أبريــل. ومــن المقــرر االنتهــاء مــن تركيــب ألــواح ال"، والشــمال، والمرســى2اديو"و 

 نهاية العام.  بحلولتشغيل المحطات السبع  على أن يتم

المتطـورة تسـتعرض "جنـرال إلكتريـك" تقنياتهـا تحت رعايـة سـعادة الـدكتور محـد بـن صـالح السـادة، وزيـر الطاقـة والصـناعة، و 
 2016نـوفمبر  10 -8عقـده بـين يـومي " المقـرر بـاء الخلـيجمـؤتمر "كهر خـالل فعاليـات  G2 المنصةلشبكات الكهرباء في 

 " بالعاصمة القطرية.فندق ومنتجع شيراتون جراند الدوحةفي "

موثــوق لمســيرة التنميــة الشــريك عامــًا، لطالمــا كانــت "جنــرال إلكتريــك" ال 70حضــورها القــوي فــي قطــر منــذ أكثــر مــن عبــر و 
" فـي تلبيـة احتياجـات الـبالد مـن الطاقـة ألجيـال ءلبالد وشريكًا وثيقًا لـ "كهرمـاااالقتصادية واالجتماعية المذهلة التي تشهدها 

"، حرصـــت "جنـــرال إلكتريـــك" اليـــوم علـــى تعزيـــز طرحهـــا مـــن الخـــدمات 2030وانســـجامًا مـــع "رؤيـــة قطـــر الوطنيـــة  .قادمـــة
مـع شـركة "راس  -وى العـالم هـي األولـى مـن نوعهـا علـى مسـت -والمنتجات في الدولـة، وال سـيما مـن خـالل توقيعهـا اتفاقيـة 

 غاز" العتماد حلول اإلنترنت الصناعي في قطاع الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر.

مكاتــب ومنشــآت متطــورة تــدعم الرؤيــة  3مــن خــالل  فــي دولــة قطــر موظــف 400عمــل لــدى "جنــرال إلكتريــك" أكثــر مــن وي
لتجـارة والصـناعة" اتفاقيـة تقـوم األخيـرة بموجبهـا بتجميـع وتزويـد وقد وقعت "جنـرال إلكتريـك" و"شـركة الفـراج للدولة. لالتنموية 

 دول في الشرق األوسط، هي قطر، واإلمارات، والكويت، وسلطنة عمان، واألردن.  5تجهيزات "جنرال إلكرتيك" إلى 

اعة" افتتـــاح منشـــأة مــع "جنـــرال إلكتريـــك"، تعتـــزم شـــركة "الفــرَّاج للتجـــارة والصـــن لشـــراكتها دعـــم االحتياجـــات المتناميـــة هــدفوب
حتضــن عمليــات تآالف متــر مربــع، أن  7متــد علــى مســاحة تي تــال ه المنشــأة،الدوحــة. ومــن المقــرر لهــذ جديــدة فــي تصــنيع

الســكنية والتجاريــة تواكــب مختلــف االحتياجــات التــي و  ،تصــنيع المعــدات الكهربائيــة المســتخدمة فــي حمايــة وتوزيــع الكهربــاء
 .الدولة فرصة عمل جديدة في 150 نحو توفيربأن يسهم والصناعية. ومن شأن ذلك أيضًا 

 -انتهى  -
 

 

 



 

 

 "حول "جنرال إلكتريك
ــالحلول الرقميــة الصــناعية GEالشــركة العالميــة المدرجــة ضــمن بورصــة نيويــورك تحــت الرمــز ( -تعمــل "جنــرال إلكتريــك"  علــى   -) والمتخصصــة ب

كـزة علـى البرمجيـات والتـي تمتـاز بـالترابط وسـرعة االسـتجابة والقـدرة التنبؤيـة العاليـة. وقـد تطوير القطاع الصناعي عبر تزويـده بـاآلالت والحلـول المرت
بهدف تبادل المعلومات عالميًا، حيث تتيح لجميع الشـركات إمكانيـة الوصـول ومشـاركة نفـس التكنولوجيـا  GE Storeأسست "جنرال إلكتريك" منصة 

ار جديـد أن يحفـز ويشـجع علـى إطـالق مزيـد مـن االبتكـارات والتطبيقـات ضـمن القطاعـات الصـناعية واألسواق والهيكليات واألفكـار. ويمكـن لكـل ابتكـ
ــديها، تواصــل "جنــرال إلكتريــك" إتاحــة الفرصــة أمــام عمالئهــا ل تحقيــق المختلفــة. وبفضــل موظفيهــا المتمرســين وخــدماتها وتقنياتهــا ومســتويات التقــدم ل

 .  www.ge.comفي القطاع الصناعي. ويتوفر المزيد من المعلومات عبر الرابط أفضل النتائج من خالل مواكبة آخر التطورات 

 :"جنرال إلكتريك ألنظمة توصيل الطاقة"حول 
ة إلــى مختلــف "جنــرال إلكتريــك ألنظمــة توصــيل الطاقــة" علــى تصــميم ونشــر تقنيــات رائــدة فــي مجــال توصــيل الطاقــة بهــدف إيصــال الطاقــ وحــدة تعمــل

تعمل أيضًا على نقل وتحويل وأتمتة وتحسين العمليـات المرتبطـة بالطاقـة لضـمان تـوفير إمـدادات آمنـة وموثوقـة وذات كفـاءة عاليـة  كماأرجاء العالم. 
اآلالت والشـبكات ونظـم سـيما فـي اختيـار أفضـل  الو جميع مصـادر وخبـرات الشـركة الصـناعية الرقميـة األولـى فـي العـالم  الوحدةمن الكهرباء. وتعتمد 

بمـا يضـمن المضـي قـدمًا و  ،إطار توفير خدماتنا لعمالئنـا فـي قطاعـات الـنفط والغـاز والمرافـق البحريـة والتعـدين والطاقـة المتجـددة ضمنمرافق الطاقة 
 www.geenergyconnections.comويتوفر المزيد من المعلومات عبر الموقع االلكتروني  لتحقيق المزيد من النجاحات.

 لمزيد من المعلومات رجاء اإلتصال ب:
 كارولين وهبة 

 جنرال الكتريك  –مديرة العالقات الصحفية 
 4296318) 9714هاتف: (+

caroline.wehbeh@ge.com  
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