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Press  

  6102 سبتمبر  5أبوظبي، اإلمارات  

 

التكنولوجي تولكوين في منصب رئيس القطاع بيتر سيمنس ُتعّين 

 لمنطقة الشرق األوسط

 

 التي تدعم التنمية المستدامة في دول  مهام رئيس القطاع التكنولوجي تركز على المشروعات المبتكرة

  المنطقة

 عاماً تمكن خاللها من تكوين فرق عمل متميزة في مجال  52تمتع بخبرة طويلة تمتد ألكثر من تولكوين ي

 البحوث والتطوير في العديد من الدول

  اعتباراً من األول من سبتمبر القادم منصبه الجديد تولكوين يتولى 

 

لمنطقة  التكنولوجي القطاع رئيسمنصب  فيعاماً(  55عن تعيين السيد/ بيتر تولكوين )أعلنت شركة سيمنس اليوم 

 . 6102من األول من سبتمبر  اعتباراً  والتكنولوجيا بواحة قطر للعلوم لالبتكار سيمنسورئيس مركز  ،الشرق األوسط

 

تكنولوجيا هندسة النظم الميدانية التابع لقطاع التكنولوجيا المؤسسية  قسمرئيس  منصب تولكوين/ السيد شغلذلك،  وقبل

 عمل فرق تكوين من خاللها تمكن عاماً  65 من ألكثر تمتد كبيرة بخبرة تولكوين يتمتعلذا  ،في سيمنس بمدينة ميونخ

 والواليات والصين روسيا ومنها بها عمل التي البلدان من العديد في واالبتكار والتطوير البحوث مجال في متميزة

الداعمة للتنمية االقتصادية  االستراتيجية المشروعات تطوير على الجديد منصبه في تولكوين ويركز. األمريكية المتحدة

 . واالستدامةالصناعي  عيوالتنو والمياه الطاقة مجاالت فيخاصة  ،المستدامة في دول المنطقة

 

سيمنس  لشركة التنفيذي الرئيس -يرسدورفرسلمنصبه الجديد، يقول السيد/ ديتمار  تولكوين/ السيد تولي على وتعليقاً 

 بمفهومها المستدامةالتنمية  تحقيق من المنطقة دول تتمكن حتى: "المتحدة العربية اإلمارات دولةو األوسط الشرق

 إن  . على منظومة محلية متكاملة للبحوث والتطوير واالبتكار الدول تلكلالمتنوعة  القتصادياتالبد أن تعتمد ا الواسع،

 ودعم والتطوير البحوث مجال في المحلية المواهب ورعاية احتضان على بالتأكيد ستعمل الممتدة العالمية تولكوين خبرة

المتواصلة لدعم التنمية . إن  شغل السيد/ تولكوين لهذا المنصب يمثل إضافة هامة ستساعدنا في جهودنا االبتكار ثقافة

  .المستدامة لدول المنطقة"

 

في المنطقة، من  البحوث ومراكز التعليمية والمؤسسات المعاهد مع سيمنس تعاون زيادة على أيضاً  تولكوين وسيعمل

ية والقدرات المحل المهاراتخالل االستفادة من شبكة سيمنس العالمية للبحوث والتطوير واالبتكار بهدف تطوير وصقل 
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مركز البحوث  عن مسئوالً  تولكوين سيكون لالبتكار، سيمنس لمركز رئيساً . وباعتباره أيضاً األوسط الشرق منطقةفي 

 برامج وتطوير التجريبية المشروعات وإدارة الطاقة، مجال في العالمية التكنولوجية التطبيقاتالمحلي الذي يقوم بتطوير 

 المياه وتكنولوجيا الذكية والشبكات الصحية الرعاية مجاالت فيوحلول الميكنة الهندسية وتحليل البيانات  الكمبيوتر

 األكاديمي البحث حركة دعم في يساهم بما المركز أنشطةتوسيع نطاق تولكوين  يواصل. من ناحية أخرى، والمواصالت

 ودول المنطقة األخرى.  قطر بدولة والتطوير البحوث ومنظومة

   

معيشتنا واألساليب التي نمارس بها  طرق تغيرت: "لقد تولكوين/ السيد يقول الجديد، منصبه مهام توليه على تعليقاً و

 هذه ن  . إمسبوقة غير بصورة واالفتراضي الواقعي العالم بين مزجت الرقمية والتطبيقات فالحلول ؛أعمالنا بشكل كبير

 لقد. االبتكار روح من القدر بنفس يتمتعون شركاء عم والتعاون مبتكرة تفكير أساليب تتطلب حياتنا في الكبيرة التحوالت

 الشرق منطقة في البحوث ومراكز التعليمية المؤسسات كبرى مع ممتازة وعالقات شراكات بناء من سيمنس تمكنت

بدعم هذه الشراكات الهامة خالل المرحلة القادمة من أجل تحقيق قيمة حقيقية في األسواق المحلية التي  نلتزم لذا سط،األو

   .نعمل بها من اجل تحقيق االستدامة في المستقبل بجميع دول المنطقة"

 

 البحوث قطاع مظلة تحت تعمل التي المركزية والتطوير البحوث وحدة بمثابة المؤسسية للتكنولوجيا سيمنس قطاع ُيعد

. واالبتكار والتكنولوجيا البحوث خالل من المستقبل تشكيل في الوحدة لتلك الرئيسية المهام وتتمثل الشركة، في والتطوير

 خصصتكما  ،موظف 32,000 على المستوى العالمي أكثر من سيمنس بشركة والتطوير البحوث قطاع في يعمل

 الشركة اهتمام عن نتج وقد ،6105المالي  العام خالل والتطوير البحوث قطاع على لإلنفاق يورومليار  5.5 الشركة

 . اختراعتطبيق تكنولوجي حاصل على براءة  0511اختراع وحوالي  5251 ابتكار القطاع هذاب الكبير

 

 

 لمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع: 

 تمارا حمدان 

 tamara.hamdan@siemens.com، بريد إلكتروني: 5 971+5118100 6هاتف: 

 

)برلين  مينرم( ه  رر ةرلال يةيينرل لفيرمج الرر يترةول فياا(ميمتنرة مفتياالم(نرةل مي ارةل امينرم فياةةرل فيادلبةينرل مفيد(م رل  Siemens AG شركة سيرنس أسهنريس ر 
يةًيررةو ا ررم  ررني(ق ي ررت ةيررل فياينرر، فياا(ميررمترو  561فيادلبةينررلو مفيياصةةررل الررر ةاةيررةل فياةةررل مفيب(نررل فيا انررل مفيةرر(ةيل مفيليةنررل فيةرر نل  مي(رر   ا ررل يرر  

  مميررلو  نررك الارر، ي ررت يتررةول امينررم فياةةررل فيادلبةينررل مف ايارررل 022وبااررةلو فيتررممجو فويايةمنررلو مفياررةبي فيتررةيير  مايررةلق فيةررلال (ةررةادة الررر يررة ن،نررم يرر  ف
ايررة  (درررة فييررملم فيلفيرررم   (رررةل فيلنررةح فيب لنرررلومفيلةي(ررل  ماتررم  رررني(ق   ررم  ابرررل ي(اتررر فيا (نرررةل يةينررل فياةرررةعج مفييررماللج ي اةةرررلو ماتابررل ف ميرررت يةيينررًة الرررر ب(ررةع املبن

ينا(رل فلينرل مفي رم    رم  ابرل ير،ممل   رم  فيب(نرل فيا انرل مفيي املبن(ةل فيغة،نل مفيبصةلنل يامينم فياةةل فيادلبةينل مفيي،مم فيلينق ي  رم  ( ر  فياةةرلو فةرةالل فيرت ام(درة 
اتابررل  ررني(ق يررملمًف لفيررمًف ييتررمفل فياةررمنل فيابرررو اررمتد،ج فياةررمنل فيي اتررر م ( يررل فياةررمنل بررةيل(ن    ميررةمج ي ررت  يرر و فيي لاررل مفي  ررم  مفيبررلفيا فيةرر(ةينل

 فييغ(ةان رو الةًة ي  لنةمادة الر يتة   ( يل فياةصنص فييصبلل م  م  ا (نل فييت ميةل فيي اصميل الر فيينمف  فيابر  

ي نةل نرملم  ميري  657ي نةل نملمو بن(ية ب غ ةةالر مص دة 6156و مة  فتيةير يةيمفل فيةلال فيت 0251 بايبل  02و مفيار ف(ادل الر 0251مصة  في (ل فييةينل 
 يرررم يم رررم الرررر تينررري  ( رررةع فيترررةيو  ي ي،نرررم يررر  فييت ميرررةل  رررم  فيةرررلال نلترررت ،نرررةلج فييمةررري  073و ب رررغ يرررمم يرررم ةر ةرررلال  رررني(ق ( رررم 0251(دةنرررل  ررربايبل 
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