
                                                               

  

 "وفر طاقتك لوطنك"  ..( يورك) آل سالم جونسون كنترولز

 

 بالعيد اليوم المملكة تحتفل. مشرق غد نحو واالنطالقة الكيان تأسيس يوم يومه، في للوطن العطاء أوجه تتعدد

ومن أوجه العطاء للوطن المحافظة . والسالم األمن بوطن لالرتقاء النفوس في العزيمة ذكراه جددت   الذي الوطني

 تمثل عصب التنمية في المملكة حيث ؛في مقدمة هذه المكتسبات الطاقة تيأوت .ته وقدراته التنمويةاعلى مكتسب

رتفاع الطلب اويتوقع  ،عام % لكل8خيرة بنسبة لطلب على الطاقة للثالث أعوام األرتفع اا. وقد العربية السعودية

زيادة في  ،ة للسكان في المملكةدطور التنموي والزيادة المضطرتوقد فرض الالقادمة.  عاما   25في الـ % 58بنسبة 

% من عائدات 90لى أن إشارة وتجدر اإل .نتاج النفطإ% من 27الذي تجاوز الـ و للطاقة، ستهالك المحلياال

 . من صادرات النفط تأتيالمملكة 

 اليوم صبحتأأن الطاقة  )يورك( الرئيس التنفيذي لشركة آل سالم جونسون كنترولزالشيخ، الدكتور مهند وأوضح 

. ويتطلب األصعدةستدامة على مختلف من عناصر تحقيق اال ا  يرئيس ات التنمية المعاصرة، وعنصرا  يمن ضرور

التقنيات العالمية وتطويعها لتواكب احتياجات أحدث ، إضافة إلى نقل واعتماد ية مكثفةوتوع الحفاظ عليها جهودا  

نحو  توجه القيادة الرشيدة مواكبة ا السبق فيهكان ل الشركة إلى أن مشيرا   مختلف القطاعات االقتصادية والتنموية.

 بيركجزء نسب لتوفير كد أن رفع الوعي بأهمية الترشيد بات الخيار األأكما  .منذ وقت مبكر كفاءة استهالك الطاقة

 .قتصاد الوطني من خالل تنويع الصادراتكبيرة لدعم اال ما سيتيح فرصا   ،حتياج المحلي للطاقة الكهربائيةمن اال

في ترشيد وتوفير  )يورك( كد الدكتور مهند الدور الكبير الذي تضطلع به شركة آل سالم جونسون كنترولزأو

ستراتيجية الشركة اأن إلى  مشيرا   .ذات كفاءة عالية وتكييفت تهوية وتبريد اوحدمن خالل توفير  ،ستهالك الطاقةا

، والبحث عن رفع الكفاءة بشكل عشوائي ستهالك الطاقةاعتمدتها الحكومة للحدّ من ا، التي 2030تتماشى مع رؤية 

 ستواصل دعمها لقطاع ،هذا اإلطاروأوضح أن الشركة، ضمن وصوال  إلى النتائج المرجوة في المستقبل القريب. 

تقديم منتجات تحقق أعلى درجات التقييم من الهيئة السعودية لك بذوستدامة المنشودة، من أجل تحقيق اال ،الصناعة

الشيخ القطاعات المختلفة  ّّ  حثوبمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية،  للمواصفات والمقاييس والجودة.

الذي من شأنه المحافظة على موارد المملكة  ،ساليب لتحقيق هذا التوجهاعتماد كافة الوسائل واألللحفاظ على الطاقة و

 ستدامة الوطن وموارده. امن أجل 

تحققت في مختلف المجاالت في ظل  يبكل فخر وتقدير نستعيد اليوم المنجزات العظيمة التختتم الشيخ قائال : "او

م، سائلين المولى أن العزم نحو مزيٍد من العطاء والتقديجدد فينا روح اليوم الوطني بحتفال ن االإحكيمة. والقيادة ال

 ، وأن يوفق قيادتنا الرشيدة لما فيه خير ونماء هذا الوطن العزيز".يحفظ بالدنا

 

 -إنتهى-

 "كنترولز جونسون سالم آل شركة عن نبذة



                                                               

 كنترولز جونسون وشركة سالم آل شركات مجموعة بين استراتيجية شراكة نتاج م١٩٩١ العام في كنترولز جونسون سالم آل تأسست

 والتحكم المنشآت، وأمن الحريق، من السالمة وأنظمة HVAC معدات تتضمن التي المتكاملة بالحلول عمالئها بتزويد تتميز وهي العالمية،

 .اللبنانية والجمهورية والسعودية العربية بالمملكة الطاقة استهالك كفاءة رفع في كفاءتها أثبتت التي

 للرؤية كان وقد دولة، 170 في عمالء تخدم التي والصناعية التقنية المجاالت في عالميا   بريادتها العالمية كنترولز جونسون وتعرف

 والحلول والمنتجات الخدمات من ومتنوع واسعٍ  قطاع جلب في هاما   دورا   سالم آل ومجموعة العالمية الشركة بين المشتركة واألهداف

 كنترولز جونسون سالم آل ولدى. المنطقة لمنشآت الشركات وعمليات الطاقة استهالك في األمثل الكفاءة تحقيق بهدف الجودة، عالية

 ومشروع والتقنية، للعلوم عبدهللا الملك جامعة مشروع من كان والتي بالمملكة، الكبرى المشاريع من العديد خدمة في هامة إنجازات

 مثل الكبرى والجامعات بجدة، عبدالعزيز الملك مطار وتوسعة المنورة، والمدينة المكرمة مكة من كل في الشريفين الحرمين توسعة

 بشركة المركزية البيانات وغرفة المالي، عبدهللا الملك مركز و ، بالرياض عبدالرحمن بنت نورة األميرة وجامعة محمد اإلمام جامعة

 .السعودية العربية المملكة في الجديد الحجاج ومبنى والتعليم، التربية ووزارة أرامكو،

 عمالئها قطاع لخدمة المملكة مناطق مختلف في استراتيجي بشكل كنترولز جونسون سالم آل تنتشر موظف، ٢٠٠٠ يراوح عمل وبفريق

 .المتنوع وصناعاتها

   .johnsoncontrols.com.sahttp://www زيارة الرجاء المعلومات، من لمزيد

 ٩٢٠٠٠٣٥٨٨:  على بنا باالتصال بادر المعلومات، من لمزيد

http://www.johnsoncontrols.com.sa/

