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Press  

 2018أبريل  2بغداد في  

سيمنس تستعرض أحدث حلولها في مجال الطاقة خالل مشاركتها 

 في معرض ومؤتمر طاقة العراق 

 

  أبريل الجاري  4إلى  2المعرض والمؤتمر يقامان في الفترة من 

  حلولها المبتكرة لقطاع الطاقة في مجاالت توليد الطاقة والخدمات وإدارة الطاقة ض تستعرسيمنس 

    الشركة تقيم جلسة نقاشية حول توفير الطاقة الكهربائية للعراق 

 

خالل مشاركتها في معرض ومؤتمر طاقة العراق الذي ُيقام بالعاصمة بغداد، تستعرض شركة سيمنس باقة من أهم 

يمكن  قطاع الطاقة العراقي.ل التي تساهم من خاللها في اقامة بنية تحتية تتسم باالستدامة واالعتمادية وأحدث حلولها

، وحلولها المتنوعة التي تناسب السوق لزائري المعرض االطالع على باقة منتجات وحلول سيمنس المتكاملة للطاقة

سيمنس في معرض ومؤتمر طاقة شارك ت الكبير.زيارتهم لجناح الشركة في المعرض الدولي وذلك عند  ،العراقية

  هي قطاع توليد الطاقة وقطاع خدمات توليد الطاقة وقطاع إدارة الطاقة.    قطاعات رئيسية 3 خالل العراق من

 

من  ، ابرزتيالعراق لطاقةقطاع اخارطة طريق متكاملة لالجاري بوضع  العامسيمنس قامت أوائل اإلشارة أن تجدر 

ى المتطلبات األساسية لتنمية هذا القطاع الحيوي علعراقي، مع تحديد بدعم وتنمية قطاع الطاقة ال الثابت التزامهاخاللها 

التي يأتي في مقدمتها إدارة القطاعات الرئيسية عدد من على  خارطة الطريقركزت  المدى القصير والمتوسط والطويل.

. ومن خالل تواجدها الطويل في السوق افحة الفساد، والبدائل التمويليةالطاقة، وكفاءة الموارد واألصول، والتعليم، ومك

الطاقة  قطاعتمكنت سيمنس من شغل مكانة رائدة تتيح لها دعم عمليات تطوير عاماً،  80 لىيربو عالعراقي والذي 

  ، اعتماداً على تواجدها القوي في السوق العراقي وحلولها التكنولوجية الموثوقة. عراقيال

 

النائب األول للرئيس التنفيذي -عليقاً على مشاركة سيمنس في هذا المعرض والمؤتمر الهام، يقول السيد/كلود نصروت

سيمنس: "نحن سعداء بمشاركتنا في معرض ومؤتمر ا في األوسط وشمال أفريقيلقطاع خدمات الطاقة بمنطقة الشرق 

طاقة العراق الذي يمثل منصة هامة للحوار تتيح لنا التواصل مع عمالئنا في هذا السوق المحوري، واستعراض كيف 

في جهود اعادة اعمار العراق. إّن محفظة منتجات وخدمات سيمنس تتضمن أن تساهم يمكن لتكنولوجيا وخبرات سيمنس 

لمحطات  ملة ومتنوعة من الحلول التي تلبي كافة االحتياجات، بداية من الحلول السريعة لتوليد الطاقة، وصوالً قة متكااب

 التي يمكنها توفير الكهرباء لماليين المواطنين"     توليد الطاقة العمالقة 

 

اشية في اليوم الثاني ، يشارك خبراء سيمنس أيضاً في جلسة نقفي المعرض بجناح متميز ة سيمنسجانب مشاركوإلى 

 ومدى مالئمتها لمتطلبات السوق العراقي. ،للمؤتمر، حيث يستعرضون حلول الشركة في مجال الطاقة
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هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، حيث أصبح اسمها مرادفاً للتميز الهندسي واالبتكار  )برلين وميونخ( Siemens AGشركة سيمنس أيه جي 

دولة، حيث تركز على مجاالت توليد الطاقة الكهربائية واألتمتة  200عاماً. تمارس الشركة نشاطها فيما يزيد عن  170واالعتمادية والتميز العالمي ألكثر من والجودة 

ها أحد أكبر مزودي حلول توليد ونقل الطاقة والرقمنة. في نفس الوقت، تُعد سيمنس أحد أكبر منتجي التقنيات عالية الكفاءة والموفرة للطاقة والموارد، إضافة إلى كون

دات التصوير الطبي، كأجهزة وحلول البنية التحتية والميكنة اآللية والقوى المحركة والحلول والبرامج الصناعية. وعالوة على ذلك، تُعتبر سيمنس مورداً رائداً لمع

تها في مجال أنظمة التشخيص المخبري وحلول تقنية المعلومات المستخدمة في الميدان الطبي. التصوير المقطعي وأنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي، فضالً عن رياد

مليار يورو. ومع نهاية  6.2مليار يورو، بينما بلغ صافي دخلها  83، وصل إجمالي عائدات الشركة إلى 2017سبتمبر  30والمنتهية في  2017وخالل السنة المالية 

ألف موظف في جميع أنحاء العالم. للمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع  377شركة سيمنس نحو ، بلغ عدد موظفي 2017سبتمبر 
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