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 خبر صحفي
 

 6132أكتوبر  13أبوظبي،  

 
 معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول، مركز أبوظبي الوطني للمعارض،

 1، القاعة رقم 1111رقم  جناح

 النفط والغاز  قطاعالتحديات في  ةعالجلمالتكنولوجيا الرقمية  تسّخرسيمنس 

 

  حلول فعالة من حيث التكلفة لقطاع النفط والغاز لكامل سلسلة القيمةاستعراض 

 الجلسات الحوارية في المؤتمرتشارك في  ،ليزا ديفيس، عضو مجلس إدارة سيمنس 

  لشركة في معرض ا التي تركز عليها يعضامو أبرز الاألمن الرقمي، وضغط الغاز الطبيعي المسال، من

 أديبك

 31 – 7خالل مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول )أديبك( الذي يقام في الفترة من 
النفط  قطاعكيفية استخدام التكنولوجيا الرقمية واالبتكار لمواجهة تحديات  ح شركة سيمنسضستو نوفمبر، 

توفرها سيمنس عبر سلسلة القيمة  التي والغاز. وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط، يمكن للحلول الرائدة
. هذا هاخفض تكاليف، فضاًل عن ساعد الشركات في رفع مستوى تنافسيتهاأن ت ،هذا القطاعفي  بأكملها

صحيحة من الحلول والخدمات التشكيلة الإبراز قدرة بدريسر راند التابعة لها  ةوستقوم سيمنس وشرك
 رفع الكفاءة، بدءًا من منصة الحفر ووصواًل إلى المصفاة.الموثوقية، و  وزيادةز السالمة، يتعز  علىوالمنتجات 

ل البيانات إلى قيمة لشركات النفط يتحو كيفية ومن المواضيع التي ستتناولها شركة سيمنس أيضًا هذا العام، 
من خالل محفظتها من الحلول الرقمية المبتكرة  في هذا اإلطاروالغاز. ويمكن لسيمنس أن تدعم الشركات 

وتساهم حلول  ، والتي تدمج التكنولوجيا التشغيلية وتقنية المعلومات للحد من التعقيدات والمخاطر.المختبرة
سيمنس في خفض التكاليف وتوفير عمليات أكثر مراعاة للبيئة بفضل المعدات الدوارة وخيارات المحركات 

 ات اإلنتاج.المناسبة لمختلف بيئ
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عضو مجلس إدارة شركة  ،ستشارك ليزا ديفي سوف وخالل المؤتمر الذي يعقد على هامش المعرض الدولي،
من بعد الظهر بتوقيت  1011- 6011نوفمبر بين الساعة  8تقام بتاريخ  حواريةسيمنس إيه جي، في جلسة 

 ".الجديد الطاقة قطاعلجيات قيادة فعالة تنفيذ استراتي -أبوظبي. وتحمل الجلسة عنوان "قادة أعمال عالميون 

، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في دولة اإلمارات العربية المتحدة سيرسدورفروفي تعليق له، قال ديتمار 
نولي فإننا قطاع الطاقة في عالمنا الراهن، التي يشهدها بالنظر إلى التغيرات المتسارعة والشرق األوسط0 "
ويمكن لحلولنا الرقمية . عمالئنا في المنطقة ومساعدتهم للحد من مخاطر تقلبات السوقأهمية كبرى لدعم 

المخصصة لشركات النفط والغاز في المنطقة المساهمة في خفض التكاليف وتوفير زيادة في اإلنتاجية 
 ".واألمن

بيعي المسال، وتدعو سيمنس زوار المعرض للتفاعل مع خبرائها في مجال األمن الرقمي وضغط الغاز الط
الموجودين في جناح الشركة. حيث سيقوم ليو سيمونوفيتش، مدير االستراتيجية الرقمية العالمية وتطوير 

الالعبين حلول سيمنس الرقمية في حماية  مساهمةكيفية المنتجات في شركة سيمنس إيه جي، بشرح 
 النفط والغاز. لقطاعمن التهديدات الرقمية، التي تشكل مصدر قلق كبير  الرئيسيين في القطاع

وفي مجال الغاز الطبيعي المسال، الذي يشكل موضوعًا مهمًا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 
سيقوم باتريس باردون، نائب رئيس خدمة العمالء للغاز الطبيعي المسال في شركة دريسر راند التابعة 

تكوين المعدات لدعم ضواغط التبريد الرئيسية في بعض عمليات التسييل،  من االستفادةكيفية س بشرح لسيمن
ومناقشة الفوائد ذات الصلة لتلك العمليات. وسواء كانت شركة الغاز تخطط إلنشاء مصنع تسييل جديد أو 

تتيح تشغيل مثل هذه  محطة استيراد غاز مسال، فإن لدى شركة سيمنس مجموعة واسعة من التقنيات التي
 األصول بشكل آمن واقتصادي.

ومن المتوقع أن يستقطب معرض أديبك، الذي يعد معرضًا سنويًا دوليًا لمجتمع النفط والغاز، حوالي 
زائر على مدار أربعة أيام. ويتمحور الموضوع الرئيسي للمعرض هذا العام حول "االستراتيجيات  000111

 ".وعالي الكفاءة طاقة مرن قطاعاالنتقالية نحو 

ولطالما كانت سيمنس شريكًا تقنيًا طويل األمد للمنطقة. وتولد توربينات سيمنس في دولة اإلمارات العربية 
، بما في 3006% من الطاقة الكهربائية في البالد. وتوفر الشركة لدبي حلول طاقة منذ عام 01المتحدة 

 نية التحتية للطاقة بما يتناغم مع العصر الرقمي.لحماية وأتمتة الب التقنيات الالزمةذلك 
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# # # 

 لالستفسارات اإلعالمية:
 تمارا حمدان

 5118100 56 971+هاتف0 
 0tamara.hamdan@siemens.com بريد إلكتروني

 
 ويبر شاندويك

 أسد عباسي
 فيفيانا فيالزميل
 Siemens@webershandwick.comبريد إلكتروني0 

 
 www.twitter.com/siemens_press 0يرجى متابعتنا على تويتر

 

)برلين وميوونخ( هوي شوركة عالميوة رائودة فوي مجواالت التكنولوجيوا واإللكترونيوات ومحطوات توليود الطاقوة الكهربائيوة والهندسوة الكهربائيوة،  Siemens AG شركة سيمنس أيه جي
البتكوووار، الجوووودة، عاًموووا، تقوووف سووويمنس علوووى قموووة التميوووز التكنولووووجي، ا 320والمتخصصوووة فوووي قطاعوووات الطاقوووة والبنيوووة التحتيوووة والصوووناعة والرعايوووة الصوووحية. ومنوووذ أكثووور مووون 

والرقمنوة. وتعود سويمنس أحود أكبور   دولة، حيوث تركوز علوى مجواالت توليود الطاقوة الكهربائيوة واألتمتوة 611االعتمادية، والطابع العالمي. وتمارس الشركة نشاطها في ما يزيد عن 
كما أنها المورد الرائد  للتوربينوات الغازيوة والبخاريوة لتوليود الطاقوة الكهربائيوة  نات الرياح البحرية،منتجي التقنيات عالية الكفاءة والموفرة للطاقة، وتعتبر األولى عالميًا في بناء توربي

تعتبور . وعوالوة علوى ذلوك، ميكنة اآللية والقووى المحركوة والحلوول والبورامج الصوناعيةحلول البنية التحتية والأحد أكبر مزودي والمزود الرئيس لحلول نقل الطاقة، إضافة إلى كونها 
أنظموة التشوخيا المخبوري وحلوول سيمنس موردًا رائدًا لمعدات التصوير الطبي، كأجهزة التصوير المقطعي وأنظمة التصووير بوالرنين المغناطيسوي، فضواًل عون ريادتهوا فوي مجوال 

مليوار يوورو، بينموا  7002، وصل إجموالي عائودات الشوركة إلوى 6130سبتمبر  11، والتي انتهت في 6130وخالل السنة المالية  مات المستخدمة في الميدان الطبي.تقنية المعلو 
ألووف موظووف فووي جميووع أنحوواء العووالم. للمزيوود موون المعلومووات حووول  108، بلووص عوودد موووظفي شووركة سوويمنس نحووو 6130مليووار يووورو. ومووع نهايووة سووبتمبر  700بلووص صووافي دخلهووا 

 .http://www.siemens.comالشركة يرجى زيارة الموقع اإللكتروني0 
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