
   
 
 
 

 وتعزيز الكفاءة التشغيلية استقرار إمدادات الطاقة لضمان 
 البحرينية " لباامع " األمدباور توقع اتفاقية خدمات طويلة ميتسوبيشي 

 
إحدى شركات "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة،   ،وقعت شركة "ميتسوبيشي باور" :2022  أكتوبر  3مملكة البحرين، المنامة،  

)البا(،  للخدمات والصيانة مع    األمداتفاقية طويلة   البحرين ش.م.ب.  ألمنيوم  العالمشركة  األلمنيوم في  أكبر مصاهر  . وتشمل أحد 
من  بنظام الدورة المركبة    Jالفئة  ة  لمن سلسبتوربين غازي  الذي سيعمل  مجّمع الطاقة الجديد    ةوصيانة وخدمقطع الغيار  توريد    االتفاقية

بما ،  واستقرارهاكفاءة إمدادات الطاقة  اعتمادية و إلى رفع  طويلة األمد هذه  وتهدف االتفاقية    .اواتغمي  680.9ة  ر بقد  "ميتسوبيشي باور"
    البحرين.مملكة في  ياالقتصادتطور الو نمو اللبا" التي تعد من ركائز الشركة " يةنتاجينعكس إيجاًبا على القدرة اإل

 
التسليم الكامل مع    عقد"  III سيبكو "كل من "ميتسوبيشي باور" وشركة  توقيع    بعقللخدمات والصيانة    األمداالتفاقية طويلة  ويأتي توقيع  

 5ضمن مشروع توسعة محطة الطاقة  الجديد  ع الطاقة  مجمّ لوالتشغيل    اتالمشتريات واإلنشاءتولي مهام  هندسة و و   لتصميملبا"  اشركة "
بخاصية التبريد بالهواء من   M701JAC توربين غازي من طرازوحدة  بتسليم    "ميتسوبيشي باوربموجبه " تقوم  ، والذي س"البا"بشركة  

  خدمات   علىلبا"  اشركة "  ستحصل،  للخدمات والصيانة  األمداالتفاقية طويلة  بنود  وبموجب  لى توربين بخاري.  إباالضافة   J سلسلة الفئة
 .التشغيليةاألداء والكفاءة  مستوياتعزيز "ميتسوبيشي باور"، لت من قبل والضمانات الشاملة الدعم الفني 

 
نفخر اليوم بتوقيع هذه االتفاقية، في إطار شراكتنا : "خالد سالم، رئيس "ميتسوبيشي باور" في منطقة الشرق األوسط وأفريقياقال  

الطاقة    مجّمع   فيالدورة المركبة  العاملة بتقنية  لتوربينات الغازية  ل  األمدطويلة    اتخدمقدم  ن سها  ب التي بموج  ،"لباا"المتنامية مع شركة  
رفع مستوى ل  "لباا"ونحن ملتزمون بدعم شركة    .أشهرمنذ بضعة    الخاص بهاالتسليم الكامل  عقد  وقعنا  والتي    ،5الرابع بمحطة الطاقة  

 "تكاليف لتلبية أهدافها التجارية والبيئية.وخفض اللديها واإلنتاجية الكفاءة التشغيلية 
 
اتفاقية طويلة األمد للخدمات والصيانة وجود  قال الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة البا: "من جانبه،  و 

في البا الذي    بمحطة الطاقة الخامسة  الرابع  خطوة هامة في سبيل ضمان اعتمادية واستمرارية إمدادات الطاقة من مجمع الطاقةيمثل  
ج األلمنيوم بطريقة مسؤولة دعم رؤيتنا المستقبلية إلنتامما ي ،  2024من المتوقع أن يبدأ عملياته التشغيلية في الربع الرابع من العام  

 ومستدامة". 
 
لبا" منظومة الحلول الذكية  ا شركة "  مع  اتفاقية خدمات طويلة األمدفي إطار      "ميتسوبيشي باور"تتضمن الحلول المبتكرة التي ستقدمها  و 

الحصول  الذكاء االصطناعي، والتي تضمن    اتعلى تقني الذاتية باالعتماد  والمراقبة    عن بعد   الخاصة بالتحكم  ةمنظومال "توموني" وهي  
عزز قدرات التشغيل الذاتي في أنظمة توليد الطاقة  بما ي مكونات محطات توليد الطاقة،  حول  ى بيانات دقيقة في الوقت األصلي  لع

 .وتحقيق األهداف البيئية من أجل مستقبل مستدام
 
عمالئها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  ل  الحلولأحدث    تقديمفي    ةتواصلالم  "ميتسوبيشي باور"  ضمن جهوداالتفاقية  تأتي هذه  و 
 .زالة الكربون والتنمية االقتصادية وإنشاء منظومات طاقة ذكية ومستدامةإل عمالئها جهود دعم في التي تساهم و 


