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  خبر صحفي

 2017أكتوبر  18 اإلمارات العربیة المتحدة، دبي، 

 
م جناح رق ،دبي ،والمعارض للمؤتمراتمركز دبي الدولي  - معرض المیاه والطاقة والتكنولوجیا والبیئة

TSP1، قاعة زعبیل 

 2017مدادات الطاقة في معرض ویتیكس إسیمنس تستعرض مستقبل 

 محفظة رقمیة للطاقة المستدامةسیمنس تعرض  •

 واقع افتراضي بیئة ضمن یةتوربینات الغاز لالداخلیة لاختبار طریقة العمل یمكن للزوار  •

في معرض المیاه والطاقة والتكنولوجیا والبیئة التاسع عشر (ویتیكس) س خالل مشاركتها سیمنشركة  تعتزم

لتحقیق مستقبل مستدام للطاقة جدیدة  طرقاستعراض أكتوبر،  25إلى  23في الفترة من  في دبيالذي یعقد 

جناح الشركة في قاعة زعبیل، التفاعل مع مختلف عروض الواقع االفتراضي یمكن لزوار محفظتها الرقمیة. و  مع

. سیمنسن م وأنظمة تخزین الطاقة ،وحلول نقل الطاقة وتوزیعها، عالیة الكفاءة یةتوربینات الغاز التتضمن التي 

 ویسمح .میقومون بمهامه خدمة يمهندسكفتراضي االعالم الإلى  یننقل المستخدمب مبتكرةالكري اخوذة دوتقوم 

هذه یمكن ل هكذاو أي زاویة، من ة یالغاز سیمنس  اتتوربینباستكشاف  ینللمستخدمر خجهاز واقع افتراضي آ

 ٕاطالة عمرهاو  ،الحفاظ على أصولهم، وتعزیز موثوقیتهافي والمهندسین الطاقة رافق م مالكيأن تساعد التقنیات 

 بكفاءة أكبر.

اد مستدام اقتصبناء تحقیق هدفها المتمثل في و حنالعربیة المتحدة دولة اإلمارات وفي إطار الدعم المستمر ل

األول لقسم  نائب الرئیس التنفیذيجان كلود نصر،  سیتناول، ومحفزةوتوفیر بیئة مبتكرة  قائم على المعرفة

كهرباء وال الطاقةمجال ، موضوع حاضنات التكنولوجیا في تولید الطاقة في شركة سیمنس الشرق األوسط

ملیة عفي الیوم األول من الحدث، سیشرح نصر كیف یمكن لشركة سیمنس دعم كلمة له سیلقیها في و والمیاه. 

 من خالل حلول مستدامة وحدیثة. ةنموذجیتحول 
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كولدیب تیكو، نائب الرئیس التنفیذي للشبكة الرقمیة في سیمنس الشرق األوسط، وٕادوارد راوبر، كما سیقدم 

الرقمیة. رعیة الفالمحطات مجال في  جدیداً  ، ابتكاراً یه جيأ سسیمنفي  لشبكة الرقمیةل ورة الحیاةرئیس إدارة د

الضوء على  سیلقیانو  ،من شبكات الكهرباءضرئیسي المحطة الفرعیة كعنصر أهمیة تیكو وراوبر وسیشرح 

الجمة  وائدهعن ف الفرعیة، فضالً المحطات وتصمیم تكنولوجیا مجال في للتحول الرقمي الكبیرة ات یمكاناإل

 .الطاقة لمرافق

قال دیتمار سیرسدورفر، الرئیس التنفیذي لشركة سیمنس الشرق األوسط واإلمارات: "في الوقت في تعلیق له، و 

‘ ویتیكس’رض مع خالل سسیمنقوم تقنیات رقمیة في مختلف القطاعات، ستعلى اإلمارات  دولة الذي تعتمد فیه

یمكن للشركات و . لدولة اإلمارات المستقبلیة هدافاألدعم ل ةالتقنیات الرقمیمعززة بواسطة  ابتكاراتباستعراض 

تساعد  حلولنا لقطاع الطاقة أنویمكن لربط العالمین المادي واالفتراضي. من  كبیرة والمجتمع أن یجني فوائد

دولة دي لسكان النویع اقتصاتالمستدام و ال نموالبما یساهم في تحقیق الكفاءة واإلنتاجیة والموثوقیة عزیز في ت

 ".بشكل أوسع والمنطقة

ركة الشوتعمل في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. ئیة طاقة الكهرباالمن  %40بإنتاج توربینات سیمنس وتساهم 

حمایة البنیة التشغیل اآللي و ، بما في ذلك تكنولوجیا 1992حلول الطاقة منذ عام دبي بتزوید إمارة على 

أن تصبح أول ب سشركة سیمنفقد تعهدت وعلى الصعید العالمي،  العصر الرقمي.بما یناسب التحتیة للطاقة 

 .2030بحلول عام بشكل كامل كربونیة تها البصم تلغيشركة صناعیة كبرى في العالم 

# # # 

 لمزید من المعلومات للسادة الصحفیین الرجاء التواصل مع:

 تمارا حمدان

 5118100 56 971+هاتف: 

 tamara.hamdan@siemens.comإلكتروني:  برید

 

 siemens_me@ تابعونا على تویتر:

 
(برلین ومیونخ) ھي ش�������ركة عالمیة رائدة في مجاالت التكنولوجیا واإللكترونیات ومحطات تولید الطاقة الكھربائیة والھندس�������ة الكھربائیة،  Siemens AG ش�������ركة س�������یمنس أیھ جي

البتكار، الجودة، االعتمادیة، والطابع عاًما، تقف س�یمنس على قمة التمیز التكنولوجي، ا 165والمتخص�ص�ة في قطاعات الطاقة والبنیة التحتیة والص�ناعة والرعایة الص�حیة. ومنذ أكثر من 
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دولة، حیث تركز على مجاالت تولید الطاقة الكھربائیة واألتمتة  والرقمنة. وتعد س�����یمنس أحد أكبر منتجي التقنیات عالیة الكفاءة  200العالمي. وتمارس الش�����ركة نش�����اطھا في ما یزید عن 

البنیة التحتیة والمیكنة اآللیة والقوى المحركة والحلول والبرامج الصناعیة. وعالوة على ذلك، تعتبر سیمنس مورداً رائداً لمعدات  والموفرة للطاقة، إضافة إلى كونھا أحد أكبر مزودي حلول

دمة في المیدان لمعلومات المستختقنیة ا التصویر الطبي، كأجھزة التصویر المقطعي وأنظمة التصویر بالرنین المغناطیسي، فضالً عن ریادتھا في مجال أنظمة التشخیص المخبري وحلول

ملیار یورو. ومع نھایة سبتمبر  5,6ملیار یورو، بینما بلغ صافي دخلھا 79,6، وصل إجمالي عائدات الشركة إلى 2016سبتمبر  30، والتي انتھت في 2016الطبي. وخالل السنة المالیة 

لع����الم. للمزی����د من المعلوم����ات حول الش�������رك����ة یرجى زی����ارة الموقع اإللكتروني: ألف موظف في جمیع أنح����اء ا 351، بلغ ع����دد موظفي ش�������رك����ة س�������یمنس نحو 2016

http://www.siemens.com.  
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