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من �شهر اإلى �شهر

الطاقة  باإدارة  تعنى  التي  الكرتك  �سنايدر  �رشكة  نظمت 

معماري  ماري  ال�سيدة  ح�س�ر  يف  اإعالميا  لقاء  واالأمتتة 

ممثلة امل�ست�سار التجاري يف ال�سفارة الفرن�سية ال�سيد هرني 

املهند�ش جان  لل�رشكة  االإقليمي  العام  واملدير  كا�ست�ري�ش، 

للتعارف  اللقاء  هذا  اأن  م��سحًا  ن�رش  وحتدث  ن�رش.  كل�د 

ومهامها،  العاملية  ال�رشكة  هذه  دور  على  احل�س�ر  واإطالع 

من  الرغم  على  االإقليمي   مقرها  لبنان  اختارت  التي  وهي 

اللبناين  التعاون  الأهمية  تاأكيد  �س�ى  هذا  وما  الظروف، 

الفرن�سي.

�سعار  حتت  ال�رشكة  عمل  ا�سرتاتيجية  ن�رش  املهند�ش  وعر�ش 

وعمل  احلياة  اأ�سا�ش  هي  الطاقة  اأن  واعترب  اأون«،  اإيز  »اليف 

»�سنايدر اإلكرتك« ه� اإدارة  وت�زيع الطاقة الكهربائية بطريقة 

اآمنة، م�ث�قة، فعالة، مرتابطة وم�ستدامة، وذلك من خالل فريق 

عمل حمرتف و�سغ�ف، ويتمتع باالأخالق املهنية. 

عدة  ب�سبب  �ستتزايد  الطاقة  ا�ستهالك  اإىل  احلاجة  اأن  واعترب 

ع�امل اأبرزها الت��سع املدين احلا�سل، التح�ل  ال�سناعي وع�رش 

الرقمنة  اإذ �سينتقل نح�  2.5 مليارات �سخ�ش للعي�ش يف املدن 

بحل�ل العام 2050، وكذلك ارتفاع عدد االأجهزة املت�سلة ما ف�ق 

خم�سني مليار. 

ا�ستهالك  لتح�سني  فر�سًا  متثل  الثالثة  الع�امل  هذه  اأن  وراأى 

الطاقة وهذا ما تق�م به »�سنايدر اإلكرتك« من طريق منتجاتها 

واخلدمات التي تقدمها. 

نظرة مستقبلية
ال�اقع  هذا  اإىل  امل�ستقبلية  ال�رشكة  نظرة  عن  ن�رش  وحتدث 

ا�ستهالك  �سيت�ساعف  حيث  املقبلة  عاما  االأربعني  مدى  على 

يتطلب  هذا  اأن  واعترب  التل�ث،  خف�ش  يف  ودورها  الكهرباء، 

حت�سني ا�ستهالك الطاقة نح� 4 اأ�سعاف. 

ويف اإطار حديثه عن عمل ال�رشكة، قال: »اإنه يعتمد الدمج بني 

من  بعد  عن  والتحكم  التحكم  )اأنظمة  واالأمتتة  الطاقة  اإدارة 

اأربعة  اأ�س�اق  خلدمة  والربامج  للربجمة(  قابلة  اأجهزة  خالل 

الطاقة عامليا وهي: املباين  ا�ستهالك  70 يف املئة من  متثل 

مراكز  و  التحتية،  البنيى  ال�سناعة،  وال�سكنية،  التجارية 

املعل�ماتية«.

واأعلن اأن »�سنايدر اإلكرتك« �رشكة عاملية تخ�س�ش 5 يف املئة 

من عائداتها للبحث والتط�ير، وم�ج�دة يف اأكرث من 100 دولة 

 170 نح�  ويعمل معها  ت�سنيع،  200 معمل  اأكرث من  من خالل 

األف م�ظف، ودخلها ال�سن�ي نح� 25 مليار ي�رو، وهي منت 3 

ومقرها  االأخرية،  الع�رش  ال�سن�ات  يف  عليه  كانت  عما  اأ�سعاف 

الرئي�سي لفرع �رشق البحر االأبي�ش املت��سط ه� بريوت ويغطي 

لبنان والعراق واالأردن وقرب�ش.

حلول متكاملة
املباين  يف  متكاملة  حل�ال  تقدم  ال�رشكة  اأن  ن�رش  واأو�سح 

الق�اطع  مثل  احلماية  اأنظمة  منها  وال�سكنية  التجارية 

انقطاع  دون  من  م�ستمرة  طاقة  وتاأمني  وغريها،  الكهربائية، 

من خالل اأجهزة »ي� بي اأ�ش« والطاقة الفعالة من طريق نظام 

التحكم يف املباين واملنازل. 

د على اأن »�سنايدر اإلكرتك« ال تعمل يف جمال اإنتاج الطاقة 
ّ
و�سد

خمتلفة  م�سادر  طريق  من  الطاقة  ت�فري  يف  ت�ساهم  لكنها 

منتجات  خالل  من  وذلك  اخلا�سة  وامل�لدات  لبنان  ككهرباء 

من�عة. كما ت�ؤمن ال�رشكة فر�ش عمل وهي حري�سة على رفاهية 

ال��سع  امل�ظفني وت�ؤمن بامل�ساواة بني اجلن�سني والتالوؤم مع 

العائلي للمراأة.

 »شنايدر إلكترك« 
إلدارة طاقة كهربائية آمنة  ومستدامة:

توفير  في االستهالك وأتمتة وخفض التلوث

نصر متحدثًاصورة تذكارية للمشاركين في اللقاء


