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 2018ینایر  14أبوظبي في  

حصة الطاقة المتجددة في الشرق  سیمنس یشیر لتضاعفتقریر ل

 2035 مرات بحلول 3األوسط 
جیجاوات، وھو ما یتطلب  100جیجاوات إلى  16.7التقریر یتوقع زیادة قدرات تولید الطاقة المتجددة في المنطقة من  •

 حلول فعالة لتخزین الطاقة 

    2035الغاز الطبیعي سیظل مصدر الوقود الرئیسي بالمنطقة حتى عام  •

احة واعتمادیة الطاقة مع خفض تكالیف اإلنتاج، ولكن الحلول الرقمیة وتكنولوجیا الحوسبة السحابیة ستعمل على زیادة ات •
 یجب على الشركات والمؤسسات التأھب للمخاطر والتھدیدات المحیطة باألمن اإللكتروني في المستقبل 

     2035جیجاوات من قدرات تولید الطاقة بحلول عام  483التقریر یشیر الحتیاج دول المنطقة إلجمالي  •

 
 277، وھو ما یعني إضافة 2035جیجاوات من قدرات تولید الطاقة بحلول عام  483منطقة الشرق األوسط  إلجمالي  من المتوقع أن تحتاج 

حول الرؤیة المستقبلیة لقطاع الطاقة حتى عام  أعدتھ سیمنس . جاء ذلك في تقریر2016جیجاوات من قدرات التولید الجدیدة مقارنة بأرقام 

مرات، حیث یرتفع من  3حصة مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزیج الطاقة المستقبلي بمعدل یصل إلى  یتوقع التقریر تضاعفھذا و .2035

ضرورة االعتماد على حلول  بیرة تعكسھذه الزیادة الك نّ ). إ2035جیجاوات في  100( %20.6) إلى 2016جیجاوات في  16.7( 5.6%

شبكة لوصول لبما یتیح لنا اب على الطبیعة غیر المستقرة لمصادر الطاقة المتجددة، متنوعة لتولید الطاقة، للتغل ومصادر فعالة لتخزین الطاقة

  كھرباء مستقرة وفعالة.     

  
مزیج الطاقة ضمن  " إلى أنھ على الرغم من تنامي حصة الطاقة المتجددة2035ویشیر تقریر "الطاقة في الشرق األوسط: رؤیة مستقبلیة لعام 

قة بالغاز تمثل محطات تولید الطالطاقة بمنطقة الشرق األوسط، حیث الطبیعي سیظل الوقود الرئیسي لقدرات تولید االمستقبلي، إال أن الغاز 

دول المنطقة،  ي والنمو السكاني في. ولكن مع تسارع وتیرة التنوع االقتصاد2035حتى عام  بالمنطقة من قدرات تولید الطاقة %60الطبیعي 

كل عام، وھو ما یعني ضرورة رفع كفاءة المحطات الغازیة لتولید الطاقة كعنصر رئیسي لتلبیة  %3.3الي سیزداد الطلب على الطاقة بحو

دورة لالطلب المتزاید على الطاقة. وستتمثل اإلضافات الجدیدة لقدرات تولید الطاقة في إقامة محطات تولید الطاقة الغازیة التي تعمل بنظام ا

. قام التقریر أیضاً بتقییم 2030طات التي من المتوقع أن تسیطر على خارطة تولید الطاقة حتى عام )، وھي نوعیة المحCCPPsالمركبة (

لتحول االتحدیات المستقبلیة التي ستواجھ تنویع مصادر تولید الطاقة المختلفة، وكذلك ناقش التقریر العوامل المحفزة لتولید الطاقة مثل حلول 

   یة.       الرقمي ونظم تولید الطاقة الالمركز

 

ركة سیمنس: "إّن شة المتحدة بالرئیس التنفیذي للشرق األوسط واإلمارات العربی-وتعلیقاً على ھذا التقریر الھام، یقول السید/دیتمار زیرسدورفر

رق األوسط. الشمنطقة امدادات الطاقة التي تتسم باالعتمادیة والكفاءة واألسعار االقتصادیة تمثل عصب التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في 

ي لتولید سوعلى الرغم من أّن مزیج الطاقة سیشھد تنوعاً وتغیراً ملحوظاً خالل العشرین عاماً القادمة، إال أن الغاز الطبیعي سیظل الوقود الرئی

الطاقة  قبل على محطات تولید. من ناحیة أخرى، تتوقع سیمنس أن تعتمد غالبیة قدرات وامكانیات تولید الطاقة في المست2035الطاقة حتى عام 

 د القادمة"       والتي تعمل بنظام الدورة المركبة التي تتسم بكفاءتھا الفائقة، إال أّن الطاقة المتجددة ستتمتع بحصة أكبر ضمن مزیج الطاقة خالل العق
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العتماد علیھا عند اوذلك المركبة،  تعمل بنظام الدورة محطات تولید الطاقة الغازیة التياالمكانیات الكبیرة التي تتیحھا من ناحیة أخرى، تتزاید 

جیجاوات  45ة، فإّن دول المنطقة یمكنھا إضافة قدرات التولید اإلضافیوباإلضافة لبدالً من المحطات البخاریة المخطط اقامتھا في المستقبل. 

 عاماً.     30لتولید التي تخطى عمرھا الـاستخدامھا في تحدیث وتطویر محطات ایمكن عن طریق تطبیق حلول رفع الكفاءة التي 

 

، ویشیر التقریر أیضاً 2035جیجاوات بحلول عام  61، من المتوقع أن تضیف الطاقة الشمسیة قدرات إضافیة تصل إلى متصل في سیاق

 متوقعة نیات لن تمثل إضافات كبیرةأن ھذه االمكامصر، إال في المملكة العربیة السعودیة وخاصة لإلمكانیات الكبیرة التي تتیحھا طاقة الریاح 

ستخدام تكنولوجیا التوسع في ا امكانیة . باإلضافة لذلك، تمثل حلول تخزین الطاقة بتكالیف تنافسیة احدى المعوقات التي تواجھخالل تلك الفترة

    رئیسیة لمحطات الطاقة الشمسیة.    الطاقة المتجددة. وإلى جانب لوحات الخالیا الشمسیة، تُعد سیمنس مورداً عالمیاً لكل المكونات ال

 

ین وأحد الشركاء الرئیس احدى الشركات الرائدة في مجال الطاقة النظیفةالتي تعد ، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"ھذا وقد ساھمت 

"إّن التطورات  :"مصدر"لتنفیذي لشركة الرئیس ا، محمد جمیل الرمحيعلى ما خلص إلیھ التقریر، قال  لیقاً وتع في اعداد ھذا التقریر لسیمنس،

الشرق نطقة أّن مفیھ  كال ش. ومما مستقبالً حدوث تحوالت جذریة في طرق إنتاج واستھالك الطاقة في القطاع تشیر إلى التكنولوجیة المتسارعة 

الشرق قة منطالتي یشھدھا قطاع الطاقة في  آللیات التحولمن فھمنا ھذا التقریر الھام  زوسیعز. ه التطوراتھذب ستتأثر بشكل كبیراألوسط 

 .األوسط"

   

التحول الرقمي من أھم العوامل التي تساھم  في تحقیق أھداف الطاقة المستقبلیة. إّن التوربین الغازي الواحد یُعد وطبقاً لھذا التقریر المتكامل، 

االستفادة ھذه البیانات و الستخدام األدوات والحلول الرقمیةم، ویشیر التقریر إلى أّن االعتماد على جیجابایت من البیانات في الیو 30ینتج یومیاً 

 لزیادة كفاءة ومرونة امدادات الطاقة، مع تقلیل تكالیف تولید الطاقة في الوقت نفسھ.     ، سیكون من أھم العوامل المؤدیة منھا بصورة ذكیة

 

ى بیانات ذكیة كبیرة إلالرقمیة جزءا رئیسیاً من منظومة الطاقة في المستقبل، ولھذا فإّن تحویل البیانات التمثل الحلول یضیف زیرسدورفر: "

رابط أن نأخذ في اعتبارنا أنھ مع زیادة مستوى التیجب مصادر طاقة تتسم بمستوى أعلى من االعتمادیة والفعالیة والكفاءة المالیة. ولكن سیتیح 

ید من یكون مصحوباً بالعدجھزة والمعدات، فإّن استخدام  أدوات تحلیل البیانات وتكنولوجیا  الحوسبة السحابیة سبین اآلالت واألواالتصال 

       ، وبالتالي یجب على الشركات والمؤسسات أن تكون متأھبة لذلك من اآلن" األمن اإللكترونيتھدیدات 

 

مستقبل، الطلب على الطاقة في ال مع ارتفاع لمزج بین نظم تولید الطاقة المركزیة والموزعة، خاصة أیضاً لوجود اتجاه مستقبلي لالتقریر  أشار

مركزیة صغیرة لتولید الطاقة تعمل على خدمة وظائف واستخدامات محددة ال وھو ما یعمل على اعادة تشكیل منظومة الطاقة لتتضمن محطات

 داخل الشبكة. 

     

 التواصل مع: لمزید من المعلومات الرجاء
 تمارا حمدان 

  5118100 56 971+ھاتف: 

  tamara.hamdan@siemens.comبرید إلكتروني: 

 ویبر شاندویك

  Siemens@webershandwick.comبرید إلكتروني:

 www.twitter.com/siemens_pressتابعنا على موقع تویتر من خالل الرابط التالي: 
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ھي شركة عالمیة رائدة في مجال التكنولوجیا، حیث أصبح اسمھا مرادفاً للتمیز الھندسي واالبتكار والجودة واالعتمادیة  (برلین ومیونخ) Siemens AGشركة سیمنس أیھ جي 

د سیمنس س الوقت، تُع، حیث تركز على مجاالت تولید الطاقة الكھربائیة والمیكنة اآللیة والتحول الرقمي. في نفعالمیاً عاماً. تمارس الشركة نشاطھا  170والتمیز العالمي ألكثر من 

وى المحركة لبنیة التحتیة والمیكنة اآللیة والقأحد أكبر منتجي التقنیات عالیة الكفاءة والموفرة للطاقة والموارد، إضافة إلى كونھا أحد أكبر مزودي حلول تولید ونقل الطاقة وحلول ا

داً لمعدات التصویر الطبي، كأجھزة التصویر المقطعي وأنظمة التصویر بالرنین المغناطیسي، فضالً عن والحلول والبرامج الصناعیة. وعالوة على ذلك، تُعتبر سیمنس مورداً رائ

، وصل إجمالي 2017سبتمبر  30، والمنتھیة في 2017ریادتھا في مجال أنظمة التشخیص المخبري وحلول تقنیة المعلومات المستخدمة في المیدان الطبي. وخالل السنة المالیة 

ألف موظف في جمیع أنحاء  377، بلغ عدد موظفي شركة سیمنس نحو 2017ملیار یورو. ومع نھایة سبتمبر  6,2ملیار یورو، بینما بلغ صافي دخلھا 83,0 شركة إلى عائدات ال

   .mens.comwww.sie العالم. للمزید من المعلومات حول الشركة، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني

 
 

http://www.siemens.com/
http://www.siemens.com/

