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2018فبراير  14 في مدينة الكويت   

 بالطاقة  العراقمداد منس تضع خارطة طريق إلعادة إسي
 

 

 تعاون وثيق مع الحكومة األلمانية لتنمية العراق 

  الذي ر دة اإلعماؤتمر إعام خاللرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي معالي لااللتزام بخارطة الطريق  وثيقةتسليم

 الكويتاقيم ب

 ادالفس واجهةملدعم التعليم، و تساهم في وضع خططو طاقة الكهربائيةبال العراق امداد تدعم سيمنس 

 

ة هي: عديد مجاالتواعادة اعماره في  دعم تنمية العراقلمساهمة في ل متكاملة طريقخارطة وضعت شركة سيمنس 

س يالرئ-جو كايسرالسيد/ وقد سلّمالتمويل والتدريب. خطط و تطوير القطاع الصناعيو الكهربائية إمدادات الطاقةتوفير 

، حيث عباديحيدر الالسيد/ معالي رئيس الوزراء العراقيوثيقة خارطة الطريق ل AGوالرئيس التنفيذي لشركة سيمنس 

لمجاالت اة على . تركز الوثيقفي المجاالت السابقة الوثيقة متطلبات التنمية قصيرة، ومتوسطة، وطويلة األجل تتضمن

يمكن  ا توضح كيفكم، ادالرئيسية، بما في ذلك إدارة الطاقة، وكفاءة استخدام الموارد، والتعليم، والتمويل، ومكافحة الفس

التي تحول لعمليات ادعم من المساهمة في عاما،  80كثر من ق منذ أالعرا واجد قوي فيمتع بتتالتي ت لشركة سيمنس

مع كة مع الشرالتي تجالشراكة الوثيقة تحتاجها العراق في الوقت الراهن. يأتي تنفيذ هذه الخطط الطموحة في إطار 

س بين سيمن الخاصوم الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية. وفي إطار الشراكة بين القطاعين العا

ير عمار وتطوعادة إوالوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية، اتفق الطرفان على المساهمة معا في إ

 اد.ة الفسالعراق في العديد من المجاالت التي تشمل التدريب الفني والمهني، فضال عن تعزيز الشفافية ومكافح

 

ة إعمار العراق مشروع إعاد "إنّ  AGالرئيس والرئيس التنفيذي لشركة سيمنس -يد/جو كايسرالس يقول ،وتعليقاً على ذلك

موية التن ايتنهدف رؤستتو. ةالعربيالتاريخ الحديث للمنطقة كي يصبح أحد أهم اإلنجازات في يتمتع بإمكانات هائلة 

باإلضافة  راقي،عمليون  40لـ  للطاقة تتيح الكهرباء فعالةموثوقة و تتمتع بمصادرمدن نابضة بالحياة  توفير للعراق

ً  والكفاءات مواهبالقودها ومزدهر وتنمية اقتصادية مستدامة تقطاع صناعي قوي لتأسيس  ألرقى  المحلية طبقا

لتعاون مانية لسوف نعمل مع الوزارة االتحادية األلولذلك نفخر بشراكتنا مع دولة العراق، و .ةعالميال المستويات

يب، عليم، والتدرتمثل الة عديدمجاالت هذه الدولة العريقة في عمار وتنمية اإلإعادة جهود قتصادي والتنمية لدعم اال

 "ومكافحة الفساد

 

اعادة إعمار العراق، من خالل تحديد الدعائم الرئيسية الالزمة للقيام بذلك، ومن أهمها  سيمنس أهداف وقد وضعت 

والرعاية الصحية خارج ، ونقل المعرفة، الطبيعي واالستخدام الفعال لمصادر البترول والغاز، الطاقة الكهربائيةإمدادات 

في كبرى المدن العراقية دون انقطاع توفير الكهرباء تهدف الخطة ل االمتثال.معايير والتمويل و شبكة التأمين الصحي
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ا يمكن تحقيقه على مراحل بدءا من وهو م، 2025جيجاوات بحلول عام  16تصل إلى  وغيرها من المناطق بقدرات

المشروعات متوسطة وطويلة ، ثم تنفيذ  بأسرع ما يمكن خالل ثالثة أشهر تشغيل التي يمكن اتمامهاحلول التوصيل وال

 أطول.زمني  مدىعلى شهرا ، إلى جانب المشروعات التي يتم تنفيذها  24و  10األجل التي تستغرق ما بين 

 

ثل النفط ملطبيعية االستخدام الفعال للموارد اعائد كبير منها،  قيتحقت األخرى التي يمكن للعراق كما تتضمن المجاال

حطات مإلمداد مصدر ثمين ل حيث يمكن أن تساعد تكنولوجيا سيمنس في تحويل الغاز المحترق الطبيعي،  والغاز

 درت سيمنسق. فقد ةمويل الموازنة العامة للدولبدالً من إهداره، إلى جانب تطاقة وقود الالزم لتوليد الالكهرباء بال

ار دوالر ملي 5.2 االستخدام الفعال للموارد على مدى السنوات األربع المقبلة بقيمة المتوقع تحقيقها جراءوفورات ال

ق تحقيعلى  ساعد العراقيما األسود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ب الكربونبقايا  خفض هذا إلى جانب، أمريكي

 .2021حرق الغاز بحلول عام ظاهرة في القضاء على  ةالمتمثلهدافها أ

 

التدريب  الل برامجالتنمية االجتماعية في العراق من خس أيضاً سيمن يمكن أن تدعمإمدادات الطاقة، ضافة لتوفير وباإل

ير توفكذلك لس تسعى سيمنكما مستقبل االقتصاد في البالد. بما يمكنهم من قيادة العراقيين  لصقل مهارات والتعليم 

ن تعمال رتينكبي نتيالفورية من خالل عيادالصحية اإلغاثة جهود الرعاية الصحية للمناطق النائية، وتوفير خدمات 

 بالطاقة الشمسية.

 

 ً ل بما ألجل طويلة االتموي لتقديم حلول إلقامة البنية التحتية بالعراق، تسعى سيمنسمنهج متكامل منها بأهمية اتباع  وإيمانا

لحكومية مكافحة الفساد، حيث تعتزم الشركة تعزيز المبادرات اجهود دعم افة لالعراق، باإلضظروف تماشى مع ي

 . االمتثالثقافة غرس وتأصيل  لتدريب والتعليم بهدفباإلضافة إلى ا
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ً للتميز الهندسي  Siemens AGشركة سيمنس أيه جي  )برلين وميونخ( هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، حيث أصبح اسمها مرادفا

عاماً. تمارس الشركة نشاطها عالمياً، حيث تركز على مجاالت توليد الطاقة الكهربائية  170ثر من واالبتكار والجودة واالعتمادية والتميز العالمي ألك

ة إلى كونها أحد أكبر والميكنة اآللية والتحول الرقمي. في نفس الوقت، تُعد سيمنس أحد أكبر منتجي التقنيات عالية الكفاءة والموفرة للطاقة والموارد، إضاف

ل الطاقة وحلول البنية التحتية والميكنة اآللية والقوى المحركة والحلول والبرامج الصناعية. وعالوة على ذلك، تُعتبر سيمنس مزودي حلول توليد ونق

التشخيص مورداً رائداً لمعدات التصوير الطبي، كأجهزة التصوير المقطعي وأنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي، فضالً عن ريادتها في مجال أنظمة 

، وصل إجمالي عائدات 2017سبتمبر  30، والمنتهية في 2017ي وحلول تقنية المعلومات المستخدمة في الميدان الطبي. وخالل السنة المالية المخبر

ألف  372، بلغ عدد موظفي شركة سيمنس نحو 2017مليار يورو. ومع نهاية سبتمبر  6,2مليار يورو، بينما بلغ صافي دخلها  83,0 الشركة إلى

       www.siemens.comي جميع أنحاء العالم. للمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع اإللكترونيموظف ف
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