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سيمنس تستعرض حلولها التكنولوجية لدعم وتطوير قطاع الطاقة
اللبناني
 سيمنس تلتزم بدعم قطاع الطاقة اللبناني
 الشركة تقدم أحدث حلولها المتطورة للسوق المحلي في مجاالت توليد ونقل وتوزيع الطاقة
انطالقا ً من رغبة لبنان في دعم وتقوية شبكة الكهرباء الوطنية ،قامت شركة سيمنس بدعوة قادة وخبراء قطاع الطاقة في البالد لمناقشة الحلول
التكنولوجية المتطورة التي يمكنها المساهمة في تطوير مجاالت توليد ونقل وتوزيع الطاقة في لبنان ،من أجل طاقة أوفر وأكثر اعتمادية
للجميع.
وتعليقا ً على ذلك ،يقول السيد/جان كلود نصر-النائب األول للرئيس التنفيذي لقطاع توليد الطاقة بمنطقة الشرق األوسط-شركة سيمنسّ :
"إن
قطاع توليد ونقل الطاقة الذي يتسم بالكفاءة ويعتمد على الحلول الرقمية المتطورة ،يمثل حجر الزاوية لمستقبل لبنان .في الوقت نفسه ،تمثل
التحالفات والشراكات أداة ال غنى عنها لتقديم الحلول المبتكرة التي تهدف لدعم وتقوية قطاع الطاقة المحلي في البالد .وفي هذا اإلطار ،تلعب
الحلول الرقمية في مجال الطاقة دوراً حيويا ً في تعظيم االستفادة من البيانات ،بما يؤدي لزيادة اإلنتاجية ويعود بالنفع على قطاع الطاقة
اللبناني ،حيث يستفيد هذا القطاع الحيوي من التكنولوجيا الحديثة في مجالي توليد ونقل الطاقة"
وخالل الملتقى/المؤتمر ،استعرض خبراء سيمنس أحدث حلول ومنتجات الشركة في مجال توليد الطاقة مثل التوربينات الغازية والبخارية،
باإلضافة لحلول إدارة الطاقة التي توفر أعلى مستويات الكفاءة في نقل وتوزيع الطاقة الكهربية .تجدر اإلشارة إلى ّ
أن الطلب على الطاقة في
لبنان يشهد تزايدا متواصال في الفترة األخيرة ،وتشير أحدث تقارير صندوق النقد الدولي إلى ّ
أن اصالحات قطاع الطاقة تمثل واحدة من أهم
العوامل الداعمة التنمية االقتصادية المستدامة
"إن امدادات الطاقة الكبيرة والمستدامة تمثل عنصراً رئيسيا ً
يضيف السيد/طاهر نذير-الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في منطقة الشام وليبياّ :
للتنمية االقتصادية واالجتماعية ال مستدامة في لبنان .ولهذا تلتزم سيمنس بدورها كشريك استراتيجي للبالد في المجال التكنولوجي ،بما يضمن
حصول الشعب اللبناني على طاقة كهربائية آمنة تتسم بأعلى مستويات االستدامة والكفاءة واالعتمادية"
استعرض ممثلو سيمنس أيضا ً الحلول المالية التي تقدمها الشركة لدعم االستثمار في التكنولوجيا من خالل تمويل المشروعات والمعدات
والتأجير والتمويل الهيكلي والقروض الرأسمالية والخدمات االستشارية .كما عرضت شركة سيمنس جميسا ،أكبر مصنّع للتوربينات في العالم
من حيث الطاقة اإلنتاجية ،حلول إنتاج طاقة الرياح التي تناسب السوق اللبنانية.
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بريد الكترونيtamara.hamdan@siemens.com :
شركة سيمنس أيه جي ( Siemens AGبرلين وميونخ) هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا ،حيث أصبح اسمها مرادفاً للتميز الهندسي واالبتكار والجودة
واالعتمادية والتميز العالمي ألكثر من  170عاماً .تمارس الشركة نشاطها فيما يزيد عن  200دولة ،حيث تركز على مجاالت توليد الطاقة الكهربائية واألتمتة والرقمنة .في
نفس الوقت ،تُعد سيمنس أحد أكبر منتجي التقنيات عالية الكفاء ة والموفرة للطاقة والموارد ،إضافة إلى كونها أحد أكبر مزودي حلول توليد ونقل الطاقة وحلول البنية التحتية
والميكنة اآللية والقوى المحركة والحلول والبرامج الصناعية .وعالوة على ذلك ،تُعتبر سيمنس مورداً رائداً لمعدات التصوير الطبي ،كأجهزة التصوير المقطعي وأنظمة
التصوير بالرنين المغناطيسي ،فضالً عن ريادتها في مجال أنظمة التشخيص المخبري وحلول تقنية المعلومات المستخدمة في الميدان الطبي .وخالل السنة المالية 2017
والمنتهية في  30سبتمبر  ،2017وصل إجمالي عائدات الشركة إلى  83مليار يورو ،بينما بلغ صافي دخلها  6.2مليار يورو .ومع نهاية سبتمبر  ،2017بلغ عدد موظفي
شركة سيمنس نحو  377ألف موظف في جميع أنحاء العالم .للمزيد من المعلومات حول الشركة ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني. www.siemens.com
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