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  2019أبريل  30في  برلين 

 

 سيمنس توقّع اتفاقية تنفيذ خارطة طريق العراق مع الحكومة العراقية
 
 العراق خارطة طريقالتام لتنفيذ لتفاقية مع وزارة الكهرباء تمهد الطريق لاال •

 لسعة توليد طاقة جديدة وعالية الكفاءةتشمل إضافات قصيرة، متوسطة وطويلة األجل  خارطة الطريق  •

 ، وتوسيع شبكات النقل والتوزيع الموجودة حاليا   لمحطاتتتضمن االتفاقية إعادة تأهيل وتحديث ا •

 مليون يورو للمرحلة األولى من خارطة الطريق 700 تقارب بقيمةثالثة عقود منح  •

 

لخارطة  لبدء التنفيذ الفعليالكهرباء اتفاقية في خطوة جديدة نحو إعادة بناء قطاع الطاقة في العراق، وقعت سيمنس ووزارة 

التي تم توقيعها بين سيمنس  الحصرية هذا وتبني االتفاقية على مذكرة التفاهم. االستراتيجية التي عرضتها الشركةالطريق 

وتشمل العناصر  الالزمة لمرحلة التنفيذالميزانيات والجداول الزمنية وتحدد ووزارة الكهرباء في أكتوبر من العام الماضي، 

إعادة تأهيل وتحديث  ،فة سعة جديدة وعالية الكفاءة لتوليد الطاقةإضااالتفاقية كما تتضمن  .لتزويد العراق بالكهرباءاألساسية 

الرئيس جو كايسر،  وتم توقيع االتفاقية في برلين من قِبَل كل من .المحطات الموجودة حالياً، وتوسيع شبكات النقل والتوزيع

بحضور عادل عبد المهدي، رئيس  ،التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنس، ولؤي الخطيب، وزير الكهرباء في العراق

 .ألمانيا مستشارةوأنجيال ميركل،  ،وزراء العراق

 

مليون يورو للمرحلة األولى من خارطة الطريق. تشمل  700 تقارب منح عقود بقيمةكما اتفق الطرفان بموجب االتفاقية على 

 إنشاءوتوربين غازي بوحدات تبريد،  40الزبيدية، وتزويد  منطقة ميجاوات في 500 سعةغاز بتعمل بالالعقود بناء محطة طاقة 

  العراق. في محول طاقة 34مع كيلوفولت  132محطة فرعية بقوة  13

 

الطريق التي عرضتها شركة سيمنس إلعادة تزويد العراق بالطاقة الكهربائية تتكون من خطط العمل ويشار إلى أن خارطة 

القصيرة والمتوسطة وطويلة األجل والُمصممة لتلبية أهداف إعادة إعمار العراق ودعم متطلبات التنمية اإلقتصادية بالدولة. 

ع الشركة بإقامة عيادة ذكية لتقديم الرعاية الصحية وعن تقديم وباإلضافة إلى مشاريع الكهرباء أعلنت سيمنس أيضاً عن تبر

عراقي في  1000مليون دوالر أميريكي للجامعات العراقية إلى جانب تدريب أكثر من  60منحة عينية من البرمجيات بقيمة 

الشركة وستهدف إلى تحسين جودة  وسيتم تزويد العيادة الطبية الذكية بأحدث الُمعّدات الطبية من مجال التعليم التقَّني المهني.

خدمات الرعاية الصحية الُمقدمة وجعلها ُمتاحة أكثر للمواطنين. كما ستخدم العيادة أغراض إعادة تأهيل السكان في المناطق 

مريض سنوياً. وباإلضافة إلى هذا، فالمنحة العينية من البرمجيات ستزود الطالب  10,000الُمحررة وتقديم العالج لنحو 

 راقيين في الجامعات المحلية بالمهارات الرقمية الالزمة للمستقبل. الع
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ن الجدوى اإلقتصادية للخطة إنها ستُحقق وفورات نقدية بمليارات الدوالرات نتيجة التوفير في استهالك الوقود وفي تحقيق  ويضمَّ

إيرادات إضافية في قطاع الطاقة.  كما عملت الشركة على صياغة عدة تصورات لخلق عشرات اآلالف من فرص العمل على 

كز هذه الخارطة بشكل أساسي على مجاالت الطاقة والتعليم ومكافحة الفساد والتمويل بهدف مدار فترة تنفيذ هذه المشاريع. وتُر

يُذكر هنا أن سيمنس دفع جهود التنمية اإلقتصادية الُمستدامة بالدولة ودعم األمن القومي وتوفير حياة كريمة للشعب العراقي. 

 .2018كويت إلعادة إعمار العراق، والذي تم عقده في فبراير، كانت قد قّدمت خارطة الطريق للحكومة العراقية خالل مؤتمر ال

 

للشعب بالكفائة اإلقتصادية وإمدادات طاقة كهربائية تتسم بالموثوقية  مهمتنا هي تأمين" ئالً:قامن جهته صرح جو كايسر و

رطة الطريق. كما أننا ملتزمون بدعم االجوانب المختلفة لخ ملزميتناول هذا االتفاق ال ده.العراقي ومساعدته على إعادة بناء بال

وفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إن االستثمار في  مالئمةالتمويل للمشاريع، وخلق فرص عمل  حصيلالعراق في ت

. إن المساهمة في وهو ما يأتي على رأس أولوياتنا في سيمنسالقوى العاملة المستقبلية في البالد من خالل التعليم والتدريب 

 "وتشكل جزءاً هاماً من هذه االتفاقية.  تمثل ركناً اساسياً من أعمالناالتنمية االجتماعية واالقتصادية 

 

 لمزيد من المعلومات للسادة الصحفيين الرجاء التواصل مع:

 تمار حمدان

 tamara.hamdan@siemens.com   ؛ بريد إلكتروني: 8100 511 56 971+هاتف: 

 www.twitter.com/siemens_press تابعونا على تويتر:

أصبح اسمها مرادفاً والتي   التكنولوجيا،لمية رائدة في مجال هي شركة عا )برلين وميونخ( Siemens AGشركة سيمنس أيه جي 

عاماً. تمارس الشركة نشاطها حول العالم، حيث تركز على  170للتميز الهندسي واالبتكار والجودة واالعتمادية والتميز العالمي ألكثر من 

اآللية والرقمنة لكل من العمليات التصنيعية توفير حلول توليد وتوزيع الطاقة والبنية التحتية الذكية للمباني ونظم الطاقة الموزعة والميكنة 

والصناعات التحويلية. في الوقت نفسه تعد سيمنس للنقل ذات اإلدارة المستقلة، من كبرى الشركات الموفرة لحلول النقل الذكية للسكك 

ت والمسافرين العالمي وكذلك خدمات الحديدية والطرق البرية، حيث تقوم سيمنس من خالل تلك الشركة التابعة بإعادة تشكيل سوق االنتقاال

الشحن. ونظراً المتالكها غالبية أسهم في شركتي سيمنس هيلثينيرز وسيمنس جاميسا للطاقة المتجددة والمدرجتين في البورصة، تُعتبر 

طاقة الرياح الصديقة للبيئة سيمنس من الشركات الرائدة عالمياً في توفير حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية الرقمية، باإلضافة لحلول توليد 

، وصل إجمالي 2018سبتمبر  30والمنتهية في  2018من خالل مزارع الرياح التي تقام على اليابسة وداخل المياه. وخالل السنة المالية 

شركة سيمنس ، بلغ عدد موظفي 2018مليار يورو. ومع نهاية سبتمبر  6.1مليار يورو، بينما بلغ صافي دخلها  83عائدات الشركة إلى 

 www.siemens.comألف موظف في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  379نحو 
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