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 خبر صحفي
 

 7112مايو  16مدينة الكويت، الكويت،  

 

مع مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع لتعزيز تتعاون  سسيمن
 التكنولوجيا الصناعية في الكويتفي مجال مهارات ال

  وتكنولوجيا المصانع ،والتحول الرقمي ،اآللي الصناعيالتعليم المهني للتشغيل توفير 

 الصناعية هامع خطط الكويت لتنمية قدراتتماشيًا نقل المعرفة يأتي هذا التعاون ل 

 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، أنشأته، الذي مع مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع سسيمنتتعاون 
قطاع صناعي بناء دعم في سبيل  الصناعيتشغيل اآللي مهني في مجال الالتدريب خدمات اللتوفير 

تدريبية في ال SITRAINدورات بتوفير  سشركة سيمنستقوم  ،الشراكةبموجب هذه و . في الكويت قوي
، وتعزيز المعرفة ونقل التكنولوجيا وتطوير المصانعو  ةحركتكنولوجيا أنظمة ال، و تشغيل اآلليمجال ال

 .محليةالمواهب ال

في : "في الكويت سقال هربرت كالوسنر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنفي تعليقه على هذه الشراكة، و 
والتصنيع  الصناعةتعزيز تعمل على و  7102فيه الكويت لتحقيق رؤيتها لعام  تسعىالوقت الذي 

املة للمواهب من المهم توفير المهارات والمعرفة والتكنولوجيا الالزمة لتحقيق اإلمكانات الكفالرقمي، 
في البالد، ونحن فخورون للعمل مع مركز الثروة األهم هم فراد ندرك أن األفي سيمنس نحن و . المحلية

سياق االبتكار والبحث والتكنولوجيا في عزز ي يصباح األحمد للموهبة واإلبداع لدعم نظام تعليم
 ".قائم على المعرفة صناعيلتحقيق اقتصاد المضي 

باإلضافة إلى المهندسين  ،الشراكة جذب الجامعات ومعاهد العلوم والتكنولوجيا التطبيقيةهدف هذه ستوت
 .من الوزارات وشركات النفط والمصانع وأصحاب المشاريع المعنيين

إن : "من جانبه، قال الدكتور عمر عبد الخالق البناي، مدير عام مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع
المشترك مع شركة سيمنس يأتي تحقيقًا لألهداف المشتركة في نشر ثقافة اإلبداع  توقيع اتفاقية التعاون

وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال األنظمة الصناعية والتكنولوجية، وتغيير نظرة المجتمع لالتجاه إلى 
 ".الصناعة من خالل توفير بيئة صناعية مشجعة، كالورشة الصناعية بأكاديمية الموهبة
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إن اتفاقية التعاون مع شركة سيمنس إنما تنم على الدور الوطني وحرص : "الدكتور البنايوأضاف 
على المساهمة في التنمية المجتمعية لدولة الكويت من خالل دعم ورعاية الشباب واستثمار شركة ال

بداعاتهم، ل  ".مساعدتهم على المضّي نحو بناء قطاع صناعي متطور تقنياً طاقاتهم وا 

تدريب مركز صباح األحمد ضمن منشآت معتمدة تقني بتنفيذ برامج تدريب  سشركة سيمن ستقومهذا و 
زة بالكامل بأحدث الوسائل وستكون األكاديمية مجهّ  .مدينة الكويتبشرق منطقة للموهبة واإلبداع في 

وسيتم  .التعليمية والصناعية، وسيشرف عليها مدربون محترفون متخصصون في التكنولوجيا الصناعية
ستكون أحدث التطورات التكنولوجية واحتياجات البالد، و للوقوف على تقييم محتوى الدورة باستمرار 
 .ينالحالي مركز صباح األحمد طالبالدورات متاحة أمام العامة و 

وتتماشى هذه الشراكة مع خطة التنمية الوطنية الكويتية، والتي تشمل التركيز على تطوير قدرات 
لتحقيق خارطة طريق وذلك في إطار ، متزايد على التشغيل اآللي والتحول الرقميتعتمد بشكل صناعية 

 .قتصادياالتنويع المزيد من ال

والمؤسسات التعليمية في  سالتعاون بين شركة سيمنأنشطة سلسلة  ضمنهذه الشراكة األحدث كما تعد 
 يوتهدف إلى تزويد المهنيين الشباب الكويتيين بالمهارات والمعرفة الالزمة لبناء اقتصاد معرف ،الكويت

 .لمستقبل البالد

الكاملة  سسيمن ةنظمأمجموعة منتجات و  ،تدريبللمن برنامج سيمنس  SITRAINدورات وتتضمن 
 .حول العالم بلداً  61في أكثر من  متوفرةهي لصناعة، و في مجال ا

 -انتهى-

 :لالستفسارات الصحافية، يرجى التواصل مع
 مايكل بالمر

 3873 200 55 971+: هاتف
 michael.j.palmer@siemens.com: بريد الكتروني
 ويبر شاندويك

 Siemens@webershandwick.com: بريد الكتروني

 
 siemens_me@ : تابعونا على تويتر
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هي شركة عالمية رائدة في مجاالت التكنولوجيا واإللكترونيات ومحطات ( برلين وميونخ) Siemens AG شركة سيمنس أيه جي

ومنذ أكثر . توليد الطاقة الكهربائية والهندسة الكهربائية، ومتخصصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والرعاية الصحية
وتمارس الشركة . بتكار، والجودة، واالعتمادية، والطابع العالميعاًما، تقف سيمنس على قمة التميز التكنولوجي، واال 162من 

وتعد سيمنس أحد . دولة، حيث تركز على مجاالت توليد الطاقة الكهربائية والتشغيل اآللي والتقنيات الرقمية 711نشاطها في أكثر من 
حلول عالية الكفاءة في مجال توليد ونقل الطاقة الكهربائية، أكبر منتجي التقنيات عالية الكفاءة والموفرة للطاقة، وتعتبر المورد الرائد لل

وعالوة على ذلك، . إضافة إلى كونها أحد أكبر مزودي حلول البنية التحتية والتشغيل اآللي والقوى المحركة والحلول والبرامج الصناعية
مة التصوير بالرنين المغناطيسي، فضاًل عن تعتبر سيمنس موردًا رائدًا لمعدات التصوير الطبي، كأجهزة التصوير المقطعي وأنظ

، 7116وخالل السنة المالية . ريادتها في مجال أنظمة التشخيص المخبري وحلول تقنية المعلومات المستخدمة في الميدان الطبي
. مليار يورو 296مليار يورو، بينما بلغ صافي دخلها  2,96، وصل إجمالي عائدات الشركة إلى 7116سبتمبر  01والتي انتهت في 

للمزيد من المعلومات حول . ألف موظف في جميع أنحاء العالم 021، بلغ عدد موظفي شركة سيمنس نحو 7116ومع نهاية سبتمبر 
  .http://www.siemens.com: الشركة يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
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