أضواء على الشركات الناشئة في مجال االبتكار في الطاقة خالل مؤتمر الطاقة العالمي الرابع
والعشرين
الشراكة مع الوكالة األلمانية للطاقة تثمر عن قدوم مبادرة الشركات الناشئة في تحول الطاقة إلى أبو ظبي في سبتمبر
صّناع السياسات والمستثمرين من جميع أنحاء العالم
المقبل لتجمع الشركات الناشئة في مجال االبتكار في الطاقة مع ُ

أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة 6 ،يونيو  :2018أعلنت اللجنة التنظيمية اإلماراتية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع
والعشرين اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم مع الوكالة األلمانية للطاقة (دينا) التي ستُحضر أبرز  100شركة ناشئة شاركت
بمبادرة "الشركات الناشئة في تحول الطاقة" التي أطلقتها الوكالة مسبقاً إلى مؤتمر العام القادم.
تم إطالق مبادرة "الشركات الناشئة في تحول الطاقة" في نوفمبر  2016بالتعاون مع مؤتمر الطاقة العالمي ،وتهدف المبادرة
تحول الطاقة وحماية المناخ
بناء على المفهوم الذي ينص أن ّ
إلى توفير منصة ّ
لرواد تحول الطاقة عالمياً .وتعمل المبادرة ً
ال يمكن أن يصبحا نموذجين عالميين للنجاح إال بمساعدة االبتكار .وتضم المبادرة حفل جوائز "الشركات الناشئة في تحول
الطاقة" الذي يحتفل بأبرز المبتكرين عالمياً باإلضافة إلى مؤتمر عالمي "مهرجان تقنيات الشركات الناشئة في تحول الطاقة"

تجتمع فيه شبكة واسعة من أهم المؤثرين في مجال الطاقة حول العالم .وشارك في منافسة جوائز "الشركات الناشئة في تحول

الطاقة" عام  2018ما يزيد عن  400شركة ناشئة من  68دولة مختلفة.
وعقدت جلسة توقيع المذكرة في برلين بين المهندسة فاطمة الفورة الشامسي ،المدير التنفيذي للجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة
ُ
العالمي الرابع والعشرين ،وأندرياس كوهلمان الرئيس التنفيذي وكريستينا هافركامب المدير العام في وكالة الطاقة األلمانية
(دينا) .وحضر التوقيع معالي المهندس سهيل محمد فرج المزروعي وزير الطاقة والصناعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة
ورئيس المؤتمر ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة.
قال الدكتور مطر النيادي ،رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي  ،24بعد اإلعالن عن توقيع المذكرة" :سيكون
وتعد الشراكة الجديدة مع الوكالة األلمانية للطاقة مثالية لما تبديه
االبتكار موضوع مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرينّ .
من اهتمام بالمبتكرين الرائدين في مجال الطاقة والذين يدفعون عجلة التقدم لألمام.
إن التواصل بين المبتكرين والجماهير
ونرغب بأن يكون مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين األكثر تأثي اًر حتى اليوم .و ّ
ممن يستطيعون نقل أفكارهم إلى الواقع ويعملون على تعزيز بيئة االبتكار في اإلمارات العربية المتحدة ،سيساعدنا في تحقيق
هذا الهدف".
وأ ّكد أندرياس كوهلمان ،الرئيس التنفيذي لدى وكالة الطاقة األلمانية (دينا)" :أصبحت مبادرة ’الشركات الناشئة في تحول

تحول الطاقة ،فهي تجذب أفضل رواد األعمال الشباب
الطاقة‘ أحد المنصات الرائدة عالمياً في دعم االبتكار في مجال ّ
حول العالم .ونؤمن بأن نماذج العمل المبتكرة من الممكن أن تحدث فرقاً كبي اًر في المسيرة نحو مستقبل الطاقة المستدامة،
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 ونحن فخورون جداً بانضمامنا للمؤتمر العام القادم حيث.ومؤتمر الط اقة العالمي هو البيئة األنسب لمشاركة هذا االبتكار
 وهي فرصة هامة لهم كي يتبادلون األفكار ويبنون عالقات، شركة ناشئة كانت قد شاركت في مبادرتنا100 سنجلب أفضل
."جديدة في المجال
 وهو أكبر تجمعات العاملين في مجال الطاقة في العالم،ُي عقد مؤتمر الطاقة العالمي كل ثالث سنوات في مدن عالمية مختارة
، ستعقد الدورة الرابعة والعشرين من المؤتمر تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.وأطولها وأكثرها تأثي اًر

 في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض2019  سبتمبر12  إلى9  خالل الفترة من،رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
.)(أدنيك
 إلى جانب المواطنين،سيجمع المؤتمر الرابع والعشرون رؤساء الدول والوزراء والمدراء التنفيذيين والقادة المفكرين والخبراء
 ويتميز مؤتمر الطاقة العالمي عن غيره من مؤتمرات الطاقة.المهتمين والمنظمات غير الحكومية من جميع أنحاء العالم

،األخرى بأنه يغطي أطياف الطاقة ومصادرها جميعها بما فيها النفط والغاز ومصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية وغيرها
.فضاء للمحادثة األوسع واألكثر تنوعاً في هذا المجال
مما يوفر
ً
انتهى

For more information about the 24th World Energy Congress, please visit:
https://www.wec24.org/
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About the World Energy Congress
The World Energy Congress is the world’s largest and most influential energy event covering all aspects
of the energy agenda. Running since 1924, the triennial World Energy Congress enables dialogue
among Ministers, CEOs and industry experts on important developments in the energy sector. As the
world’s premier energy gathering, the Congress offers a unique opportunity for participants to better
understand energy issues and solutions from a global perspective. Over the 90-year history of the World
Energy Council the Congress has been key to the value of the organisation. The Congress has been
staged in over 20 cities across the world.
About the UAE Organising Committee for the 24th World Energy Congress
The Organising Committee acts as the focal point between the World Energy Council and the 24th
World Energy Congress. It is chaired by His Excellency Dr. Matar Hamed Al Neyadi, and the CEO is
Her Excellency Fatima Mohammed Al-Foura Al Shamsi.
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About Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) – the German Energy Agency
dena is Germany’s centre of expertise for energy efficiency, renewable energy sources and intelligent
energy systems. As Agency for Applied Energy Transition we help achieve energy and climate policy
objectives by developing solutions and putting them into practice, both nationally and internationally. In
order to do this, we bring partners from politics and business together, across sectors. dena’s
shareholders are the Federal Republic of Germany and the KfW Group.
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