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  خبر صحفي

2017يناير  11أبوظبي،    

 
 5، القاعة رقم A401القمة العالمية لطاقة المستقبل، أدنيك، جناح رقم 

 
 القمة العالمية لطاقةاتها الرقمية المستقبلية في خبر تستعرض  سسيمن

 المستقبل
 
  الشرق األوسطمنطقة تمكين صناعات الطاقة في لحلول 
  سيمنس للقضاء على انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربونبرنامج يتناول الرئيس التنفيذي اإلقليمي 
  شبكات التوزيع وتخزين الهيدروجين تطورللنقاش تشمل الموضوعات الرئيسية 

 

تفاعلية من شاشات لمحة عن المستقبل الرقمي من خالل شركة سيمنس في األسبوع القادم استعراض  تعتزم
 أسبوعبالتزامن مع ، (WFES) لقمة العالمية لطاقة المستقبلعاشرة لفي الدورة الة، وذلك تكنولوجيتها المحفظ

 إلى تهدف التيو  المبتكرة، الرقميةسيمنس  حلول لتجربة فرصةال القمة لزوار وستتاح. لالستدامة أبوظبي
 . الموثوقيةزايا وم واإلنتاجية الكفاءةالمزيد من  لتحقيق الطاقة صناعات تمكين

عروض ومجموعة متنوعة من الشبكة الدقيقة الرقمية من خالل جدول  هاراتقدباستعراض  الشركة وستقوم
دمج الطاقة المولدة من ينظام طاقة  بتصميم ا  الشبكة الدقيقة للزوار القيام رقمييتيح جدول و . المضافواقع ال

ذو الحفاظ على االستقرار ويعد استقرار الشبكة. تأثير على مصادر طاقة متجددة ومصادر تقليدية من دون ال
حصة حيث بات هذا النوع من الطاقة يحتوي على ، المختلطة في عالمنا الراهن لطاقةبالنسبة لأهمية متزايدة 

التقلبات في االستغناء عنها لتجنب روري ما يكون من الض والتي غالبا   ،من مصادر الطاقة المتجددة متزايدة
مركز أبوظبي الوطني للمعارض المستقبل تقام في القمة العالمية لطاقة جدير بالذكر أن إمدادات الطاقة. و 

 يناير. 19-16في الفترة الواقعة بين  )أدنيك(
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جلسات سيمنس في شركة تنفيذيين من المسؤولين نخبة من كبار المشاركة  ةالسنويالقمة تضمن تسإلى ذلك، 
في الشرق  س، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنسيرسدورفرديتمار ، حيث يقوم مواضيع مختلفةتتناول نقاش 

خالل الشركة لتصبح عديمة االنبعاثات الكربونية وذلك تسليط الضوء على استراتيجية باألوسط واإلمارات، 
تعقد في ثاني س ،"لمناخباريس لفعالة لتنفيذ اتفاق تجارية الة واليستراتيجيات الحكوماالنقاش بعنوان "جلسة 

إلى مستوى واحدة من الشركات الصناعية الكبرى التي تعّهدت بالوصول  سسيمنكانت قد و . أيام القمة
 .2020بحلول عام تحقيق ذلك على بالفعل عمل بينما ت، 2030بحلول عام  يةالكربون هانبعاثاتالصفر ال

في حلول الطاقة في قسم أبحاث وتطوير  رئيس مشروعير أول و خب ،توماس فوكسسيقوم اليوم، نفس وفي 
دول في الصرف الصحي مياه "استراتيجيات المياه و بعنوان نقاش جلسة في بالمشاركة ، أيه جي سسيمن

وسيتناول المبتكرة لمعالجة المياه. الحرارية الحلول على سلط الضوء حيث سي، "مجلس التعاون الخليجي
تحول شبكات التوزيع الناجم عن دمج موضوع  في سيمنس أيه جي، التكنولوجيارئيس حقل ستيفان نيسن، 

وسيتحدث يناير.  18"التخطيط ألمن الطاقة" في في مشاركته بجلسة نقاش بعنوان مصادر الطاقة المتجددة 
حول ، سينمس أيه جي في الهيدروجين(تخزين )التكنولوجيا واالبتكار في قسم ، رئيس وايدهاسمانفريد 

 نطاق لتخزين الطاقة.واسع الاألهمية المتزايدة للهيدروجين كحل 

تعزيز قطاع األعمال والمجتمع من خالل ربط بسيمنس شركة "تلتزم  وفي تعليقه على القمة، قال سيرسدورفر:
لى تسليط الضوء على فوائد استخدام التكنولوجيا الرقمية في إ، ونحن نتطلع معا   عوالم المادية واالفتراضيةال

كل الحرص حريصون فإننا العالم مع تحديات تغير المناخ، خضم تعامل وفي  .الكفاءة واالستدامةتعزيز 
 ناعن هدف ، فضال  يةكربونللقضاء على انبعاثاتها الالشركات يجب أن تتحلى بها على مناقشة المسؤولية التي 

 ."2030بحلول عام  ية تماما  نبعاثات الكربونعديمي االصبح تمثل في أن نالخاص الم

: كفاءة الطاقة، وأنظمة الطاقة ، هيمختلفةمحاور على أربعة  سسيمنتركز ، هذه الخطة الطموحةلتحقيق و 
رو يو مليون  100سيمنس وتستثمر وشراء الكهرباء النظيفة.  ،الالمركزية، وحلول التنقل اإللكترونية الذكية

تصل إلى تحقيق وفورات سنوية توقعات بمع  يةاإلنتاج هاتحسين كفاءة استخدام الطاقة في مبانيها ومرافقل
إللغاء انبعاثات غاز ثاني  هابعد مرور عام على إطالق برنامجو . 2020من عام يورو بدءا  مليون  20نحو 

غاز ثاني خفض انبعاثات ها، حيث استطاعت في الحد من انبعاثات كبيرا   تقدما   سسيمنحققت ، أكسيد الكربون
 .2016طن في السنة المالية  1.7إلى  2014مليون طن في السنة المالية  2.2أكسيد الكربون من 
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، وحدها في دولة اإلمارات العربية المتحدةو لمنطقة. لطويل األمد  ا  تقني ا  شريك سسيمن تكانهذا ولطالما 
دبي تزويد إمارة على الشركة وتعمل في البالد. ئية طاقة الكهرباال من% 40بإنتاج توربينات سيمنس تساهم 

بما لبنية التحتية للطاقة التشغيل اآللي لحماية و ال، بما في ذلك تكنولوجيا 1992حلول الطاقة منذ عام ب
 العصر الرقمي.يناسب 

 -انتهى-

 مالحظات للمحررين:

هذه الجلسات الحوارية التي يشارك فيها مدراء تنفيذيون من شركة انضموا إلينا في القمة العالمية لطاقة المستقبل في 
 .سيمنس

 
 ، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الشرق األوسط واإلماراتديتمار سيرسدورفر المتحدث

 استراتيجية الشركة لتصبح عديمة االنبعاثات الكربونية الجلسة
 2017يناير  17 الموعد

 ظهرا   12:25 –صباحا   11:55 التوقيت
  

خبير أول ورئيس مشروع في قسم أبحاث وتطوير حلول الطاقة في سيمنس أيه توماس فوكس،  المتحدث
 جي

 استراتيجيات المياه ومياه الصرف الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي الجلسة
 2017يناير  17 الموعد

 مساء   04:15-مساء   03:45 التوقيت
  

 رئيس حقل التكنولوجيا في سيمنس أيه جي، ستيفان نيسن المتحدث

 التخطيط ألمن الطاقة الجلسة

 2017يناير  18 الموعد
 مساء   04:30-مساء   04:00 التوقيت

  
 جيرئيس التكنولوجيا واالبتكار في قسم )تخزين الهيدروجين( في سينمس أيه مانفريد وايدهاس،  المتحدث

 (Techtalk) 8القاعة  المكان
 2017يناير  18 الموعد
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 صباحا   11:20 –صباحا   10:55 التوقيت
 
 

 لالستفسارات اإلعالمية:
 تمارا حمدان

 5118100 56 971+هاتف: 
 tamara.hamdan@siemens.comبريد إلكتروني: 

 
 www.twitter.com/siemens_press :يرجى متابعتنا على تويتر

 
)برررلين وميرروني( هرري شررركة عالميررة رائرردة فرري مجرراالت التكنولوجيررا واإللكترونيررات ومحطررات توليررد  Siemens AG شررركة سرريمنس أيرر  جرري

 165اقررة والبنيررة التحتيررة والصررناعة والرعايررة الصررحية. ومنررذ أكثررر مررن الطاقررة الكهربائيررة والهندسررة الكهربائيررة، ومتخصصررة فرري قطاعررات الط
ررا، تقررف سرريمنس علررى قمررة التميررز التكنولرروجي، واالبتكررار، والجررودة، واالعتماديررة، والطررابع العررالمي. وتمررارس الشررركة نشرراطها فرري أكثررر مررن  عام 

ي والتقنيات الرقميرة. وتعرد سريمنس أحرد أكبرر منتجري التقنيرات عاليرة دولة، حيث تركز على مجاالت توليد الطاقة الكهربائية والتشغيل اآلل 200
أكبرر مرزودي الكفاءة والموفرة للطاقة، وتعتبر المورد الرائد للحلول عالية الكفاءة في مجال توليد ونقرل الطاقرة الكهربائيرة، إضرافة إلرى كونهرا أحرد 

والبررررامج الصرررناعية. وعرررالوة علرررى ذلرررك، تعتبرررر سررريمنس مررروردا  رائررردا  لمعررردات حلرررول البنيرررة التحتيرررة والتشرررغيل اآللررري والقررروى المحركرررة والحلرررول 
التصروير الطبري، كرأجهزة التصروير المقطعرري وأنظمرة التصروير برالرنين المغناطيسرري، فضرال  عرن ريادتهرا فرري مجرال أنظمرة التشرخيص المخبررري 

، وصررل إجمررالي 2016سرربتمبر  30، والترري انتهررت فرري 2016ة وحلررول تقنيررة المعلومررات المسررتخدمة فرري الميرردان الطبرري. وخررالل السررنة الماليرر
، بلرغ عردد مروظفي شرركة سريمنس 2016مليار يرورو. ومرع نهايرة سربتمبر  5,6مليار يورو، بينما بلغ صافي دخلها  79,6عائدات الشركة إلى 

ع اإللكترونرررررررري: ألررررررررف موظررررررررف فرررررررري جميررررررررع أنحرررررررراء العررررررررالم. للمزيررررررررد مررررررررن المعلومررررررررات حررررررررول الشررررررررركة يرجررررررررى زيررررررررارة الموقرررررررر 351نحررررررررو 
http://www.siemens.com.  
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