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Press  

 2018 ،سبتمبر 23في  بغداد 

 

شركة اسيمن   في التزاماسا  حجر األالطاقة والبشر والتعليم 
 تجاه الشعب العراقي

 
 اسبل القيام بتحاسينات فورية في تزويد  العراقي يناقشان الرئي  التنفيذي لشركة اسيمن  ورئي  الوزارء

  العراق بالطاقة الكهربائية وخارطة الطريق لتطوير ماستقبل العراق

  عشرين والخارطة تاستعرض تحقيق وفورات نقدية بمليارات الدوالرات وتوليد طاقة كهربائية على مدار أربعة

 مليون مواطن عراقي  23اساعة، طوال أيام األاسبوع لنحو 

  من فرص العمل مع التركيز على البينة التحتية للطاقة والتعليم  اآلالفتقديم عدة تصورات لخلق عشرات

 وجهود مكافحة الفاساد والتمويل

 تمويل المشروع في تعاون وثيق مع الحكومة األلمانية ل هامشاركة اسيمن  ودعم 

  ة من البرمجيات منحوأول "مدراسة للماستقبل" وُتقدم الشركة تتبرع بإقامة عيادة ذكية لتقديم الرعاية الصحية

 أمريكي للجامعات العراقية مليون دوالر  60بقيمة 

 

التقى اليوم الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنس، جو كايسر، مع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، 

خارطة الطريق االستراتيجية التي عرضتها الشركة إلعادة تزويد العراق بالطاقة الكهربائية من مناقشة في بغداد بهدف 

ويلة األجل والُمصممة لتلبية أهداف إعادة إعمار العراق ودعم متطلبات خالل عدد من خطط العمل القصيرة والمتوسطة وط

التنمية اإلقتصادية بالدولة. هذا وأعلن كايسر أيضاً خالل اللقاء عن تبرع الشركة بإقامة عيادة ذكية لتقديم الرعاية الصحية 

للجامعات  مليون دوالر أميريكي 60 ، فضالً عن تقديم منحة عينية من البرمجيات بقيمةأول "مدرسة للمستقبل" وتمويل

 عراقي في مجال التعليم التقَّني المهني. 1000إلى جانب تدريب أكثر من  العراقية

 

 اتدعم قدرإلى  أنها ُمستعدة شركة سيمنسأعلنت  لكهربائية"تزويد العراق الجديد بالطاقة الطريق الوفي إطار "خارطة 

على مدار األربعة أعوام المقبلة للتأكد  الوطنية جيجاوات لشبكة الكهرباء 11العراق على توليد الطاقة الكهربائية بإضافة 

ومن شأن هذه الخطة زيادة قدرات  ،طاقة كهربائية تتسم بالموثوقية واالستدامةإمدادات عراقي لديهم مواطن مليون  23أن 

ن الجدوى اإلقتصادية للخطة إنها سُتحقق وفورات ضمَّ يو .بالمائة 50 نسبة تصل إلىب ئية العراق على توليد الطاقة الكهربا

نقدية بمليارات الدوالرات نتيجة التوفير في استهالك الوقود وفي تحقيق إيرادات إضافية في قطاع الطاقة مرتبطة بزيادة 

صياغة عدة تصورات لخلق  عملت الشركة على كما رة على توليد الكهرباء بما يدعم أغراض تنمية مستقبل العراق. القد

وركزت هذه الخارطة على العنصر البشري بشكل  المشاريع. هذه من فرص العمل على مدار فترة تنفيذ اآلالفعشرات 

 للعراقخصيصاً ُمصممة تتميز بالشمولية وخارطة شهراً من الدراسة بهدف تصميم  12أساسي والسيما إنها حصيلة 

 على مجاالت الطاقة والتعليم ومكافحة الفساد أساسي هذه الخارطة بشكل ُتركزو .بالدولة إعادة التنمية أهداف لتحقيق
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 األمن القومي وتوفير حياة كريمة للشعب العراقي. دعم والتمويل بهدف دفع جهود التنمية اإلقتصادية الُمستدامة بالدولة و

 

مع معالي رئيس الوزراء، حيدر العبادي، إيجابياً للغاية حيث قمنا لقد كان لقائي ومن جهته صرح جو كايسر، قائالً: "

نا وعداً للشعب لقد قطع   بُمناقشة خارطة الطريق الشاملة التي عرضتها سيمنس من أجل بناء مستقبل أفضل للشعب العراقي.

قٍت قياسي بأعلى في و للدولةالبنية التحتية للطاقة  في بناءالعراقي ونريد أن نرى هذا الوعد يتحقق؛ ففي مصر نجحنا 

طنين في في خارطة الطريق التي عرضناها للعراق يمكننا أن نوفر طاقة كهربائية ال تنقطع للموا ، وأيضاً مستويات الكفاءة

بالدولة م التعليم ودع  وتنمية مهاراتهم من فرص العمل للشباب العراقي  اآلالفبما ُيساهم في خلق منازلهم وفي سائر المدن 

 ُيمكن هؤالء الشباب من المساهمة في بناء العراق الجديد".بما 

 

ات الطبية من الشركة وستهدف إلى عد  ُيشار هنا أن العيادة الطبية الذكية التي ستقوم سيمنس ببنائها سيتم تجهيزها بأحدث المُ 

عيادة أغراض إعادة تأهيل وجعلها ُمتاحة أكثر للمواطنين. كما ستخدم ال الُمقدمة تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية

هد كايسر بتطوير تصو  سنوياً مريض  10,000نحو لعالج تقديم الالسكان في المناطق الُمحررة و ر . وباإلضافة إلى هذا، تع 

في تشغيلها على  بحيث تعتمد المدرسة، وتطوراً  التعليمية األساليب كثروفقاً أل ،متكامل إلنشاء مدرسة نموذجية بالعراق

مشروع "مدرسة المستقبل" بهدف المساهمة في  إحدى المدارس ضمن سيمنس ستمول. وفي الوقت ذاته، المتجددةالطاقة 

 ،مليون دوالر أمريكي 60ُتقدر قيمتها بنحو  ،م منحة عينية من البرمجياتيتقد ، فضالً عنإعادة بناء قطاع التعليم في الدولة

تزويدهم بالمهارات الرقمية الالزمة للمستقبل. ومن خالل هذه المنحة في الجامعات المحلية والعراقيين لتمكين الطالب 

" وهي البرمجيات إلدارة دورة حياة المنتجات"مكن للطالب في الجامعة العراقية التدريب على أحدث برمجيات سيمنس سيُ 

  الصناعة.والتي تسمح بتحقيق التحول الرقمي في   Product Lifecycle Management (PLM)المعروفة باسم 

 

األمن أغراض سيمنس للعراق ثماني أهداف بما يخدم المواطنين العراقيين والطريق التي وضعتها حدد خارطة تإلى ذلك 

من هذه األهداف، تقليص نسب اإلهدار والفقد في الطاقةللدولة القومي والتنمية اإلقتصادية  وتقديم  الكهربائية حيث تض 

تقوية شبكات نقل الطاقة وتطوير محطات الكهرباء القائمة وإضافة قدرات ، فضالً عن الشبكات الذكية لتوزيع الكهرباء

 ه مننربط العراق بمنطقة الخليج العربي وتمكي   مع العمل على في المناطق المحرومة لسد الفجوةوالسيما  ؛كهربائية للعراق

 تنمية العنصر البشري.والعمل على االستثمار في تفادة القصوى من موارده القومية تحقيق االس

 

اجراء تحسينات فورية هذا ومن المخطط أن يتم تطوير البنية التحتية الخاصة بالطاقة في الدولة على مراحل وذلك بدءا من 

وصوالً إلى  فقط، في غضون ثالث شهورشخص من خالل مشروعات يمكن أن تبدأ التشغيل  300,000ألكثر من 

وفي  شهراً إلستكمالها وغيرها من المشروعات. 24إلى  10المشروعات متوسطة وطويلة األجل والتي تتطلب ما بين 

الوقت نفسه ستعمل الشركة على مساعدة الحكومة العراقية في توفير الحزم التمويلية الالزمة لتنفيذ هذه المشروع من خالل 

 ائتمان الصادرات بدعم الحكومة األلمانية.  البنوك الدولية التجارية ووكاالت

 

وباإلضافة إلى ما سبق، تعمل خارطة الطريق إلى تصميم آليات إلستغالل الموارد الطبيعية الثمينة للعراق على الوجه 

وقود  كمصدر حويل هذا الغاز إلىوتطبيق تقنيات الُمعالجة لت Flare gasاستغالل  غاز الشعلة أو  ، ومن ضمهااألمثل

عائدات إضافية للحكومة على المدى الزمني  كمورد لتحقيق أو توليد الطاقة بعد ذلك في أغراض محلي يمكن استخدامه

 تمويل مشروعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة.ل الطويل
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لعراق من خالل تنفيذ وانطالقاً من التزامها لدفع جهود تحقيق النمو الُمستدام، تهدف سيمنس إلى دعم التنمية اإلجتماعية في ا

النزاهة برفع الوعي  برامج سلسلة من برامج التدريب والتعليم حيث تشمل هذه البرامج التدريب التقن ي والمهني فضالً عن

التي تستند إلى ثقافة من النزاهة وحتمية االلتزام باللوائح  العراقيةبناء المهارات والكوادر البشرية  من أجل ومكافحة الفساد

المهني  ، تستهدف سيمنس توفير التدريبالوزارة الفيدرالية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية. وتحت رعاية نينوالقوا

 شاب.  1000للشباب العراقي وستبدأ الشركة بنحو 

 

والذي تم ، ؤتمر الكويت إلعادة إعمار العراقُيذكر هنا أن سيمنس كانت قد قد مت خارطة الطريق للحكومة العراقية خالل م

. وقامت الشركة في نفس الوقت بالتوقيع على إعالن للنوايا مع الوزارة الفيدرالية األلمانية للتعاون 2018عقده في فبراير، 

االقتصادي والتنمية حيث تعهد فيها الطرفان على العمل سوياً للمساهمة في جهود إعادة اإلعمار والتنمية لدولة العراق في 

 التق ني والمهني فضالً عن دعم جهود الشفافية ومكافحة الفساد. مجاالت تشمل التدريب

 

 
 لمزيد من المعلومات للاسادة الصحفيين الرجاء التواصل مع:

 تمار حمدان

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

 

 www.twitter.com/siemens_press تويتر: تابعونا على

 
 

)برلين وميونخ( هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، حيث أصبح اسمها مرادفاً للتميز  Siemens AGشركة سيمنس أيه جي 

عاماً. تمارس الشركة نشاطها عالمياً، حيث تركز على مجاالت  170الهندسي واالبتكار والجودة واالعتمادية والتميز العالمي ألكثر من 

ول الرقمي. في نفس الوقت، تُعد سيمنس أحد أكبر منتجي التقنيات عالية الكفاءة والموفرة توليد الطاقة الكهربائية والميكنة اآللية والتح

للطاقة والموارد، إضافة إلى كونها أحد أكبر مزودي حلول توليد ونقل الطاقة وحلول البنية التحتية والميكنة اآللية والقوى المحركة 

سيمنس مورداً رائداً لمعدات التصوير الطبي، كأجهزة التصوير المقطعي وأنظمة والحلول والبرامج الصناعية. وعالوة على ذلك، تُعتبر 

التصوير بالرنين المغناطيسي، فضالً عن ريادتها في مجال أنظمة التشخيص المخبري وحلول تقنية المعلومات المستخدمة في الميدان 

مليار يورو، بينما بلغ  83,0إجمالي عائدات الشركة إلى  ، وصل 2017سبتمبر  30، والمنتهية في 2017الطبي. وخالل السنة المالية 

ألف موظف في جميع أنحاء العالم.  372، بلغ عدد موظفي شركة سيمنس نحو 2017مليار يورو. ومع نهاية سبتمبر  6,2صافي دخلها 

       www.siemens.comللمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
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