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2020أكتوبر،  6أبوظبي،   

مؤتمر سيمنس للطاقة لمنطقة الشرق األوسط وافريقيا 
يجتذب رواد وخبراء الصناعة للبحث في قضايا تحقيق  

  التحول واالستدامة لقطاع الطاقة  
  
 

   "المؤتمر االفتراضي يستمر على مدار ثالثة أيام تحت عنوان "رسم مستقبل الطاقة 
  والشخصيات الرئيسية في منظومة الطاقة   ةخبراء الطاق يتحدث في المؤتمر االفتراضي عددٌ من كبار

 بالمنطقة 
الصناعة والتجارة األلمانية، وغرفة التجارة  تَُضم قائمة الشركاء الرئيسيين للمؤتمر جمعية غرف 

وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل   GMISوالصناعة العربية األلمانية والقمة العالمية للصناعة والتصنيع 
 "مصدر" 

 

مؤتمر افتراضي للطاقة يركز على قضايا ومشكالت القطاع في الشرق األوسط وأفريقيا   تعقد سيمنس للطاقة
. يقام المؤتمر  2020أكتوبر  21إلى  19تحت عنوان "رسم مستقبل الطاقة" وذلك في الفترة من 

ت  يمر بها قطاع الطاقة العالمي وسط احتياج دولي غير مسبوق لطاقة بدون انبعاثافترة هامة  االفتراضي في  
  كربونية. 

  
وغرفة التجارة والصناعة  ) DIHKيقام المؤتمر بالتعاون مع جمعية غرف الصناعة والتجارة األلمانية ( 

وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل  )،GMISالعربية األلمانية "غرفة"، والقمة العالمية للصناعة والتصنيع (
والتطوير العمراني المستدام    الطاقة المتجددة"مصدر"، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال 

والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة لالستثمار، وهي شركة استثمارية تساهم في تحقيق استراتيجية حكومة  
 أبوظبي.

 
تضم مجموعة المتحدثين رفيعي المستوى العديد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين ورواد قطاعي الطاقة  

يشارك في المؤتمر إلى اآلن وزراء   .شركة سيمنس للطاقة في جلسات النقاش الثمانية  والمالية وخبراء من
من دول بنين والعراق واألردن والمغرب ونيجيريا واإلمارات. كما أكد كبار المسؤولين التنفيذيين في عدد  

ل، وهيئة  من الشركات على مشاركتهم، بما في ذلك شركة أبو ظبي للنقل والتحكم، وأدنوك، ونفط الهال
  .كهرباء ومياه دبي، ويولر هيرميس، ومصدر، ومبادلة، وأرامكو السعودية

  
سيتناول أعضاء اللجنة الفرص والتحديات العديدة التي يواجهها قطاع الطاقة في ظل هدفين ُمقترنين يتمثالن 

بذلك أيًضا بطريقة  في تعزيز سهولة الحصول على الطاقة وتلبية الطلب المتزايد من ناحية، مع القيام 
مستدامة على الصعيدين البيئي والمالي. وستتصدر حلقات النقاش عدد من الموضوعات مثل تمويل  
مشروعات الطاقة المستدامة، ودمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكات، ودمج التحول الرقمي والتشغيل  

  .خدام الهيدروجين األخضر اآللي، وإزالة الكربون من الصناعات كثيفة الهيدروكربونات، واست 

 بيان صحفي 

جهات االتصال لإلعالميين  

إيان باكام

  561 934 549 (0)971+هاتف: 

 بريد الكتروني:

iain.packham@siemens.com 
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يأتي إطالق هذا الحدث الهام والذي يأتي في وقته بعد فترة وجيزة من إدراج شركة سيمنس للطاقة في  
تجدر   .AG سبتمبر، وذلك بعد انفصالها عن شركة سيمنس 28بورصة فرانكفورت لألوراق المالية في 

تمد بالفعل على تقنيات شركة سيمنس للطاقة وهو  اإلشارة أّن حوالي ُسدس قدرات توليد الطاقة في العالم تع
ما ُيعد مسؤولية كبيرة؛ للمساعدة في تشكيل مستقبل قطاع الطاقة، مع التركيز على االستدامة واالبتكار 

   .والتخلص من االنبعاثات الكربونية لصالح المجتمع
  

س اإلدارة التنفيذي لجمعية يضيف الدكتور/فولكر تراير، الرئيس التنفيذي للتجارة الخارجية وعضو مجل 
): "يُعد المؤتمر االفتراضي "رسم مستقبل الطاقة" من المبادرات DIHKغرف الصناعة والتجارة األلمانية ( 

الهامة التي تمثل منصة متميزة لمناقشة أهم التحديات االقتصادية التي تواجه قطاع الطاقة اآلن وفي  
طاع الطاقة وصّناع القرار في وقت يشهد تغيرات حاسمة  المستقبل. يشارك في المؤتمر عددٌ من رواد ق

  . وحادة لقطاع الطاقة اإلقليمي والعالمي"
 

أما السيد/ عبد العزيز المخالفي، األمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية األلمانية فأضاف: "إن هدفنا 
وخبراء الطاقة المشاركون في هذا   األساسي بالتعاون مع سيمنس للطاقة وصناع القرار في العالم العربي،

المؤتمر، يتمثل في خلق المزيد من التعاون والذي من شأنه تسريع خطى تحول قطاع الطاقة نحو مستقبل  
أكثر استدامة عن طريق تنفيذ خطط عمل طموحة واالعتماد على التكنولوجيا الحديثة والمزيد من 

ن في تبني الحوار ومواجهة التحديات لضمان تحقيق  االبتكارات. إن الطريق نحو تحول قطاع الطاقة يكمُ 
  ".تحول ُمستدام ودعم تعافي االقتصاد العالمي بعد جائحة فيروس كورونا

 
رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة و التصنيع: "يجب   ،ومن جانبه، يوضح السيد/ بدر العلماء

علينا االستمرار في توجيه جهودنا لتغيير أنماطنا حياتنا لكي نتغلب على التحديات العالمية التي تواجهها 
لضبط   اإلنسانية اليوم ومن بينها التغير المناخي؛ وهو ما يعني ضرورة تحويل النقاشات إلي أفعال. إن هذا با

ما تم تحقيقه بالفعل من خالل المبادرة العالمية التي قمنا بإطالقها مؤخراً تحت أسم "السالسل الخضراء"  
والتي تهدف للحد من االنبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي واالستفادة من تقنّيات الثورة الصناعية 

قة النظيفة، فضالً عن تعزيز مفهوم المسئولية الرابعة لتحقيق لنفع العالم واإلسراع بمعدالت استخدام الطا 
  المجتمعية التي تتخطي أي حواجز". 

  
 أهم"إن من    :قائالً   "مصدر" المستقبل لطاقة أبوظبي لشركة التنفيذي الرئيس الرمحي، جميل محمد ويختتم

 تدامة،اس أكثر مستقبل من أجل بناء اليوم من االستعداد ضرورة هو 2020 عام خالل المستفادة الدروس
ً  نعمل أن يجب حيث  رسم مؤتمر" ويكتسب.  النظيفة الطاقةالتحول نحو االعتماد على  تحقيق أجل من معا

 وتيرة تسريع ضرورة في المتمثلةبالنسبة لنا في "مصدر" كونه ينسجم مع أهدافنا  أهمية  "الطاقة مستقبل
 والشركاء للطاقة سيمنس مع للتعاون نتطلع ونحن. المستدامة التنمية مجدية لدعم جهود حلول تطوير

 " .الطاقة  قطاع  به يمرالتي االستثنائية هذه األوقات  خالل اآلخرين
 

 

www.siemens-إن هذا البيان والصور الصحفية متوافرة على الموقع االلكتروني: 

nergy.com/presse  

 www.twitter.com/siemens_energyتابعنا على موقع تويتر عبر الرابط:  
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هي واحدة من أكبر الشركات الرائدة في العالم في تقنيّات الطاقة حيث تعمل الشركة مع عمالئها وشركائها لبناء   سيمنس للطاقة
أنظمة طاقة المستقبل وبالتالي المساهمة في دعم التحول نحو عالم أكثر استدامة. وعبر باقة منتجاتها وحلولها وخدماتها، فإن 

. هذا  قطاعات النقل والتخزينالطاقة بدءا من توليد الطاقة الكهربائية وصوالً إلى شركة سيمنس للطاقة تُغطي جميع مجاالت  
ات الطاقة التقليدية والمتجددة مثل، التوربينات الغازية والبخارية والمحطات الهجينة  باقة حلول الشركة كل من تقنيّ شملوت

% من باقة 50من  وتتسم أكثر ات الطاقة والمحوالتمولدّ لتوليد الطاقة والتي تعتمد على الهيدروجين كوقود، باإلضافة إلى 
عها بحصة األغلبية في شركة سيمنس جاميسا للطاقة أي انبعاثات كربونية. ومن خالل تمتُ  بأنها ال ينتُج عنها حلول الشركة

ياً في قطاع الطاقة  المتجددة (وهي الشركة الُمدرجة بالبورصة) فإن شركة سيمنس للطاقة تعتبر أيضاً الشركة الرائدة عالم
سدُس الطاقة التي يتم انتاجها عالمياً تعتمد على تكنولوجيا سيمنس للطاقة. ويبلغ عدد موظفي  وحالياً فإن أكثر من المتجددة. 

. 2019مليار يورو في العالم المالي  29دولة مع إجمالي عائدات تبلغ  90موظف دولياً في نحو  91,000الشركة نحو 
energy.com-www.siemens  

 
 
 


