
 
 

     

 

 

.ةتكنولوجيز هي شركة خدمات واستشارات تكنولوجي آكا  

السيارات والطيران والسكك الحديدية  العامين في مجال صناعات ينامهندسمن  13000 يدعمكشركة اوروبية رائدة في مجال التنقل، 

 .حفاظاً على البيئةأكثر ذكاء وأكثرالى  المنتجاتهذه تطوير ل

 

 .لخبراءا كانت محل تقدير وذاتية القيادةنموذج سيارة ذكية  أطلقنافلقد . الذاتية القيادةالكهربائية  اتالسيارهي شركة رائدة في  آكا

وتعمل الشركة اليوم على تطوير السوق  2010العربية المتحدة منذ  اإلماراتي فموجود الشرق األوسط تكنولوجيز  آكاان فرع  

  .ذاتية القيادة المستقبل المتحدة لسيارةفي دولة اإلمارات العربية المحلي 

Contact : ferreol.marande@akka.eu 

 

 

 

 

، أكو إنيرجي لديها 2016في نهاية عام  العالم.وبناء محطات الطاقة المتجددة في جميع أنحاء  تمويل،أكو إنيرجي تعمل في تطوير،  

 مليون يورو. 1.5أكثر من  باستثمارميغا واط  760

مجال تطوير مشاريع الطاقة  موظفا فين ومكتبها في دبي حيث يعمل هناك ثالث من خالل في الشرق االوسط متواجدةأكيو إنيرجي 

  الجديدة التي تجمع بين الطاقة الشمسية مع التخزين. الناشئةالحلول  وأيضا لتقديمالشمسية وطاقة الرياح في المنطقة 

ميغا واط  50 الشمسيةمحطة للطاقة  انشاءو  دبي،األسطح الشمسية في مكتب دبي حاليا في بناء أربعة مشاريع منها مشاريع يشارك و

  ومالي.في اندونيسيا وجزر المالديف  جديدةونشر حلول  ،في إفريقيا 

 مقاولون بطبعهمأكو إنيرجي، 

Contact : longuet@akuoenergy.com 

 

 

 

 

 شركة عالمية رائدة في مجال االبتكار والتكنولوجيا العالية واالستشارات الهندسيةي ه

مهمة المجموعة في قطاع الطاقة المتجددة في مساعدة الشركات في جهودها الرامية إلى إنشاء وتطوير منتجات وخدمات جديدة،   

في قطاع الطاقة المتجددة إقليميا وعالميا من خالل نشر خبراء الهندسة لتعزيز المنظمات العميلة، تمكين العمالء للعب أدوار رئيسية 

و يرهاخالل فترة االنجاز مع مراقبة حسن س وتمثيل اصحابهامشاريع الطاقة  التنظيمية، ادارةالفنية المعقدة، تطوير القدرات  حل القضايا

 الخ ء وتنفيذها،واالقتناتقييم فرص الدمج  التطوير،خدمات 

Contact : aymen.grira@altran.com 
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Contcat : marina.hashim@edf.fr 

laurent.becerra@edf-en.com 

 

 

 

 

  اريع.إلدارة وتشغيل المش إلعدادالهندسة في الفرنسية المجموعة األولى العالمية اجيس هي 

مليار في مجال الهندسة و 8.000، من بينهم اموظف 13.000تجددة في فرنسا وحول العالم. مع خبرة واسعة في مجال الطاقة الم هاديل

من حجم أعمالها في منطقة الشرق األوسط  ٪13, دولة 100مجموعة موجودة في أكثر من ال، و2016اإليرادات في عام  دوالر في

 مساهم. 1.000من  ولديها أكثر

 التابع للصندوق السيادي للحكومة الفرنسيةمن صندوق الضمان  ٪75هي شركة فرعية  

Contact : olivier.petit@egis.fr 

 

 

 

 

 

  والمجتمعات المحلية القائمة الصناعية الطاقة للهياكل كفاءة مجال في مبتكرة وتطور حلوال تصمم إنيكيو

 وتكلفة الطاقة استهالك في الكفاءة في عامة إدارة: الطاقة لكفاءة الذكية الحلول ـ

 والمصابيح الثنائيات البرمجيات ذلك في بما الشوارع إلضاءة كامل نظام: الشوارع إضاءة إلدارة الذكي النظام ـ

 الشمسية الطاقة توليد نظام تطوير: الشمسية الذكية األنظمة ـ

Contact : franck.lesueur@enekio.com 
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 حول العالم. اموظف 154950وتشغل بلد  70مجموعة انجي العب عالمي في مجال الطاقة، لها وجود في 

 الكربوني المحتوى من الطاقة المتجددة، تركز مجموعة انجي استثماراتها في تطوير الطاقة ذات %18حافظة طاقة متكونة من  مع

 المنخفض والحلول المتكاملة والمتجددة.

 الشمسية، الريحية، الكهرمائية...(. )الطاقةتتعلق نصف مشاريع انجي اليوم بالطاقات ذات االنبعاث الضئيل للكربون 

لمتجددة. ا للطاقة المتقطعة تعتمد مجموعة انجي على قدرة الغاز كطاقة مكملة للطاقات المتجددة، مصدر للطاقة يسمح سد فجوة الطبيعة

 .اتجدد أكثرلجعل الغاز طاقة  كما تطور المجموعة حلوال

Contact : florence.fontani@engie.com 

 

 

 

 
 

تقوم الشركة بتطوير وتسويق مياه الصرف الصحي وأنظمة إعادة تدوير النفايات العضوية باستخدام زراعة الطحالب الدقيقة. هذه 

البيئة من خالل تحويل الملوثات إلى ثالثة موارد ذات القيمة  معالجاتتوفر عملية فريدة من نوعها، والتي تسمح للتثمين  األنظمة

 .يفة، والطاقة الحرارية والكهربائية، واألسمدة، والمنشطات الحيوية سعى للغاية في الصناعة والزراعةالمضافة: المياه النظ

 

Contact : ptourbier@ennesys.com 

 

 

 

 

 

 

 

رتفاع ا وذلك بفضللتسريع نموهم  عمالئها ومساعدةالمباني  والطاقة في المنشأة بإدارةتقوم أنوفا   االول! الموردفعالية الطاقة هي 

 جاذبية مبانيهم.

 الكربون. وتقليص انبعاثاتاطالة عمر البنية التحتية  مرافقهم،أن مجموعة عروضنا تدعم العمالء لتخفيف كمية استهالك 

 أنوفا ايضا حلوال متكاملة ,المركزية و فولتضوئية للمباني. ذلك, توفراضافة الى 

 

Contact : anne.leguennec@enova-me.com 
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 شركة استشارية لتطوير الطاقة المتجددة

، والطاقة الشمسية الحرارية، الخ ...األحيائيةوطاقة الرياح والكتلة  لتنفيذ مشاريع محطات ضوئيةمالئها وتدعم الشركة ع  

، وأدوات توليد الطاقة، وتركيب المشروع، خطة العمل، والهندسة المالية، وخطط العمل لمرحلة الحقول تقييم مجاالت الخبرة للشركة

الخ ... والصيانة،البناء والتشغيل   

www.innosolaire.fr  لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع 

Contact : b.debray@innosolaire.fr 

 

 

 

 

اه البحر لتثبيت تحلية مي أوسم وصنشركة متخصصة في معالجة المياه باستخدام الطاقة المتجددة. أول تطوير أدى إلى تصنيع نطاق 

 عبر الشمس، دون الحاجة لبطارية

من مسكرة أول مصنع ألنظمة الطاقة الشمسية قائم بذاته في العالم، مع استهالك طاقة محددة إن هذا االبتكار براءة اختراع يجعل 

 وتكاليف إنتاج للمياه العذبة من بين أدنى المعدالت

مستعملة لطاقة الا واستهالكبدأت برنامجا لتطوير وحدة تحلية المياه بالطاقة الشمسية للمياه المالحة بهدف التقليل من تكلفة إنتاج  اراسكام

 لتحلية المياه

Contact : k.gharabaghi@mascara-nt.fr 

m.therrillion@mascara-nt.fr 

 

 

تعمل بالطاقة ، التي مستقلةال إنارة الشوارعتصميم وصناعة أنظمة  فيسنوات  10نوفيا للطاقة، شركة رائدة متخصصة منذ  شركة

 .الشمسية

تركيب والموثوقة والمستدامة. منتجات نوفيا للطاقة سهلة ال العالية الكفاءةالشمسية  اإلنارةشركة فرنسية تصمم حلول ، شركة نوفيا للطاقة

 .وتوفير الطاقة ،على الطاقة المتجددة تركز يتلبي تماماً المشاريع التو
مجموعة واسعة من و مصابيح :السوقفي متوفرة الطاقة الشمسية بع تعمل رنارة الشواإلمجموعة حلول أوسع نوفيا تقدم لكم شركة 

 أجهزة اإلنارة الجميلة.

شركة نوفيا للطاقة، هي شركة متخصصة معروفة ومشهورة في مجال الطاقة، تقدم إليكم دراسة خاصة وفقاً لمتطلباتكم ومفهوم 

 العالمية لتضمن لكم التجهيزات األمثل. المواصفاتضمن 
 

Contact : tburot@dmx-international.com 
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mailto:b.debray@innosolaire.fr
mailto:k.gharabaghi@mascara-nt.fr
mailto:m.therrillion@mascara-nt.fr
mailto:tburot@dmx-international.com


 
 

 

 

 ويعمل .2015 المالية السنة في يورو مليار 27 بلغت بإيرادات  واألتمتة الطاقة إدارة مجال في عالمياً  رائدة شركة هي إلكتريك شنايدر

 بطرق والعمليات الطاقة إلدارة الكفاءة عالية بحلول العمالء تزويد على يعملون دولة، 100 من أكثر في موظف ألف 160 الشركة لدى

 فاعلة حلوالً  وخدماتنا وبرمجياتنا تقنياتنا توفر المعقدة، التشغيل أنظمة إلى البسيطة التحكم مفاتيح من وبدءاً  .ومستدامة وموثوقة آمنة

 بما الناس حياة وإثراء المدن، وتحويل القطاعات، تشكيل إعادة في تساهم المترابطة تقنياتنا إن .عملياتهم وأتمتة إدارة على العمالء تساعد

 www.schneiderelectric.com/ae رونياإللكت الموقع عبر المعلومات من المزيد ."Life Is On" الجديدة استراتيجيتنا مع يتوافق

Contact : cyril.escaravage@schneider-electric.com 

 

 

 

. تضع المجموعة عدد من التركيبات والمعدات لتقييم الطاقة والنفاياتتطور شركة سويز حلول مختلفة للطاقات المتجددة إلدارة المياه 

البخار التي يمكن استعمالهم لتغذية شبكات التدفئة المدنية أو الستعمالهم مباشرة في مختلف العمليات  والحرارة أولتوليد الكهرباء 

 على سبيل المثال:  الصناعية،

 الغاز الحيوي الناتج من تخمير النفايات العضوية  الخطرة، توفيرو غير *تحويل النفايات الى طاقة عبر حرق النفايات الخطرة أ

 األنظمة الذكية" التي يمكن أن توفر الحرارة الناتجة من شبكات الصرف الصحي * »

 *توليد الطاقة من الطين الجاف.

 سية * تطوير محطات تحلية مياه البحر التي يمكن تزويدها بالطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشم

Contact : roberto.bianchi@suez.com 

 

 

 

ونظيفة   ةقوتوفر طاقة موث الطاقة،مجال  والرائدة فيالمسؤولة  الشركة تصبح للسنوات العشرين القادمة بأن بطموحها تسعى توتال

 عدد من الناس. ألكبر معقولة وبأسعار

 ،الشمسيةالخاليا  بكفاءة ٪25 العالمي القياسي الرقم والتي حققت ،«Sun Power" التابعة شركتها لتحقيق أهدافكما تطمح توتال 

 الشمسية. في مجال الطاقة وبذلك تحتل الشركة مكانة ضمن الشركات أفضل ثالث شركات عالمية

 .الطاقة بتخزين فيما يتعلق التكنولوجيا المتقدمة مجالفي  Saftنود مساندة ريادة 

لعمالئنا  متكاملة والً حل على تقديم وحينما نعمل الطاقة،من حيث توزيع توليد  المناسبة المتجددة سبل الطاقة أفضل الشمسية الطاقة تعتبر 

 .والمال الطاقة إلى التطور الرقمي وخدمات كفاءة ونظم التخزينالكهروضوئية  األلواح بين والتي تجمع

Contact : sultan.al-hajji@total.com 

laurent.chevalier@total.com 

 

http://www.schneiderelectric.com/ae
mailto:cyril.escaravage@schneider-electric.com
mailto:roberto.bianchi@suez.com
mailto:sultan.al-hajji@total.com
mailto:laurent.chevalier@total.com


 
 

 

 في لوهافر، نورماندي 1881تم إنشاء المجموعة في عام 

 في جميع أنحاء العالم 1881األنابيب والصمامات منذ  توفير ة فيمتخصص وهي

المياه والبنية  قسموورش العمل ، وتكرس  حظائر 4و مكتب 12السبعينات في وقت مبكر مع  أوائلفي منطقة الخليج منذ  استقرت

 بصمتها الكربونية.تخفيض من شبكة جميع العمالء وضمان  لتحقيق القدر االمثالالتحتية 

 خرتنحن نفللطاقة المتجددة في الخليج و في أبو ظبي، من أكبر مشاريع 1المشاريع المتميزة الكبرى مثل شمس  برتناوالدليل علي خ

 لفنادقاأنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية التي تلبي صناعة في  والمتوسطة أخرى المراجع الصغيرةبأن لدينا الكثير من  كذلك

 .والمستشفيات والمباني بشكل عام

Contact : frederic.marchand@trouvaycauvin.com 

nicolas.bujes@trouvaycauvin.com 

 

 

 
Contact : anass.derraz@veolia.com 

 

 

 

Verger Delporte UAE Ltd 

 Contact : t.antoniades@verger-delporte.ae 
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