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«شنايدر إلكترك»
إلدارة طاقة كهربائية آمنة ومستدامة:
توفير في االستهالك وأتمتة وخفض التلوث

صورة تذكارية للمشاركين في اللقاء

نظمت �رشكة �شنايدر الكرتك التي تعنى ب�إدارة الطاقة
والأمتتة لقاء �إعالميا يف ح�ضور ال�سيدة ماري معماري
ممثلة امل�ست�شار التجاري يف ال�سفارة الفرن�سية ال�سيد هرني
كا�ستوري�س ،واملدير العام الإقليمي لل�رشكة املهند�س جان
كلود ن�رص .وحتدث ن�رص مو�ضح ًا �أن هذا اللقاء للتعارف
و�إطالع احل�ضور على دور هذه ال�رشكة العاملية ومهامها،
وهي التي اختارت لبنان مقرها الإقليمي على الرغم من
الظروف ،وما هذا �سوى ت�أكيد لأهمية التعاون اللبناين
الفرن�سي.
وعر�ض املهند�س ن�رص ا�سرتاتيجية عمل ال�رشكة حتت �شعار
«اليف �إيز �أون» ،واعترب �أن الطاقة هي �أ�سا�س احلياة وعمل
«�شنايدر �إلكرتك» هو �إدارة وتوزيع الطاقة الكهربائية بطريقة
�آمنة ،موثوقة ،فعالة ،مرتابطة وم�ستدامة ،وذلك من خالل فريق
عمل حمرتف و�شغوف ،ويتمتع بالأخالق املهنية.
واعترب �أن احلاجة �إىل ا�ستهالك الطاقة �ستتزايد ب�سبب عدة
عوامل �أبرزها التو�سع املدين احلا�صل ،التحول ال�صناعي وع�رص
الرقمنة �إذ �سينتقل نحو  2.5مليارات �شخ�ص للعي�ش يف املدن
بحلول العام  ،2050وكذلك ارتفاع عدد الأجهزة املت�صلة ما فوق
خم�سني مليار.
ور�أى �أن هذه العوامل الثالثة متثل فر�ص ًا لتح�سني ا�ستهالك
الطاقة وهذا ما تقوم به «�شنايدر �إلكرتك» من طريق منتجاتها
واخلدمات التي تقدمها.

نظرة مستقبلية

وحتدث ن�رص عن نظرة ال�رشكة امل�ستقبلية �إىل هذا الواقع
على مدى الأربعني عاما املقبلة حيث �سيت�ضاعف ا�ستهالك
الكهرباء ،ودورها يف خف�ض التلوث ،واعترب �أن هذا يتطلب
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد  151كانون الثاني 2016

نصر متحدثًا

حت�سني ا�ستهالك الطاقة نحو � 4أ�ضعاف.
ويف �إطار حديثه عن عمل ال�رشكة ،قال�« :إنه يعتمد الدمج بني
�إدارة الطاقة والأمتتة (�أنظمة التحكم والتحكم عن بعد من
خالل �أجهزة قابلة للربجمة) والربامج خلدمة �أ�سواق �أربعة
متثل  70يف املئة من ا�ستهالك الطاقة عامليا وهي :املباين
التجارية وال�سكنية ،ال�صناعة ،البنيى التحتية ،و مراكز
املعلوماتية».
و�أعلن �أن «�شنايدر �إلكرتك» �رشكة عاملية تخ�ص�ص  5يف املئة
من عائداتها للبحث والتطوير ،وموجودة يف �أكرث من  100دولة
من خالل �أكرث من  200معمل ت�صنيع ،ويعمل معها نحو 170
�ألف موظف ،ودخلها ال�سنوي نحو  25مليار يورو ،وهي منت 3
�أ�ضعاف عما كانت عليه يف ال�سنوات الع�رش الأخرية ،ومقرها
الرئي�سي لفرع �رشق البحر الأبي�ض املتو�سط هو بريوت ويغطي
لبنان والعراق والأردن وقرب�ص.

حلول متكاملة

و�أو�ضح ن�رص �أن ال�رشكة تقدم حلوال متكاملة يف املباين
التجارية وال�سكنية منها �أنظمة احلماية مثل القواطع
الكهربائية ،وغريها ،وت�أمني طاقة م�ستمرة من دون انقطاع
من خالل �أجهزة «يو بي �أ�س» والطاقة الفعالة من طريق نظام
التحكم يف املباين واملنازل.
و�شدد على �أن «�شنايدر �إلكرتك» ال تعمل يف جمال �إنتاج الطاقة
ّ
لكنها ت�ساهم يف توفري الطاقة من طريق م�صادر خمتلفة
ككهرباء لبنان واملولدات اخلا�صة وذلك من خالل منتجات
منوعة .كما ت�ؤمن ال�رشكة فر�ص عمل وهي حري�صة على رفاهية
املوظفني وت�ؤمن بامل�ساواة بني اجلن�سني والتال�ؤم مع الو�ضع
العائلي للمر�أة.
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