خبر صحفي
مسقط ،سلطنة عمان 1 ،أبريل 2018

كل وديا فيجيرو ماسي تتسلم قيادة أعمال شركة سيمنس في سلطنة
ُعمان
 ستركز ماسي على تعزيز دعم شركة سيمنس للتنويع االقتصادي والتحول الرقمي في ُعمان
 ستبدأ ماسي بمزاولة منصبها الجديد في  1أبريل 2018
عاما) بمنصب الرئيس التنفيذي لعمليات الشركة في
عينت شركة سيمنس كالوديا فيجيرو ماسي (ً 34

سلطنة ُعمان ،وذلك اعتبا اًر من  1أبريل  .2018وستتولى ماسي مسؤولية اإلشراف على دعم شركة

سيمنس للتنمية االقتصادية في سلطنة ُعمان ،والنهوض بأعمال الشركة في مجاالت النمو الرئيسية ،بما
في ذلك توليد الطاقة ،والنقل والتوزيع ،والنفط والغاز ،والتشغيل اآللي ،والتصنيع وتكنولوجيا المباني

الذكية .كما أنها ستلعب دو ًار محورياً في دعم التحول الرقمي في ُعمان من خالل التكنولوجيا ،وبناء
الشراكات ونقل المعرفة ،باإلضافة إلى تدعيم القوى العاملة المحلية في البالد على نحو مستدام .وتستلم
ماسي منصبها الجديد من ماركوس ستروماير ،الذي انتقل ليرأس قسم المباني الذكية في شركة سيمنس
في منطقة الشرق األوسط.
وفي تعليق له ،قال ديتمار سيرسدورفر ،الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الشرق األوسط واإلمارات:
"يسرنا الترحيب بكالوديا في عائلة سيمنس في الشرق األوسط ،لنستفيد جميعاً من خبرتها الدولية
ومعرفتها الغنية في العديد من القطاعات .لقد كانت شركة سيمنس مساهماً رئيسياً في تطوير البنية
التحتية في ُعمان منذ أوائل السبعينيات ،وأنا واثق من قدرة كالوديا على تعزيز التحول الرقمي لتحقيق
تنمية اقتصادية مستدامة في ُعمان".

هذا وبدأت ماسي مسيرتها المهنية في شركة سيمنس بألمانيا في عام  ،2013كجزء من برنامج التميز
التنفيذي .كما شغلت مناصب في الصين والدنمارك قبل أن تصبح مديرة مبيعات إقليمية ألنظمة التشغيل
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اآللية للنقل العام في أوروبا الغربية وأفريقيا والصين .وقبل انتقالها للعمل في شركة سيمنس ،تولت ماسي
مناصب وظيفية في البرازيل والواليات المتحدة وفرنسا والمغرب وجنوب أفريقيا في عدد من الشركات
المتعددة الجنسية بما في ذلك مايكروسوفت ،وامبراير أڤييشن إنترناشيونال ،ومونيتور جروب .وقامت بعد
ذلك بالمشاركة بتأسيس شركة مبتدئة للتكنولوجيا تختص بالبرمجيات كخدمة في الب ارزيل.
وفي سياق حديثها عن مسؤولياتها الجديدة ،قالت ماسي" :مع وجود صناعة طاقة راسخة وقطاع غير
نفطي متنام ،فإن ُعمان تقدم فرصة مثيرة ستتمكن شركة سيمنس من خاللها دعم التنويع ودفع التحول
الرقمي .وأنا أتطلع بحماس إلى تعزيز أعمالنا هنا ،وتنمية المواهب المحلية والعمل مع شركائنا الحاليين،
واقامة شراكات جديدة لما فيه المنفعة المتبادلة لشركة سيمنس وسلطنة ُعمان".
جدير بالذكر أن ماسي تحمل شهادة بكالوريوس في الهندسة من معهد تكنولوجيا الطيران في الب ارزيل،
وماجستير في إدارة األعمال من كلية وارتون ،وماجستير الدراسات الدولية من معهد لودر في جامعة
بنسلفانيا بالواليات المتحدة.
انتهى-للستفسارات الصحافية ،يرجى التواصل مع:
تما ار حمدان
+971 56 511 8100
tamara.hamdan@siemens.com
تابعونا على تويترwww.twitter.com/siemens_press :

شركة سيمنس أيه جي Siemens AG

(برلين وميونخ) هي شركة عالمية رائدة في مجاالت التكنولوجيا واإللكترونيات ومحطات

توليد الطاقة الكهربائية والهندسة الكهربائية ،ومتخصصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والرعاية الصحية .ومنذ أكثر من
عاما ،تقف سيمنس على قمة التميز التكنولوجي ،واال بتكار ،والجودة ،واالعتمادية ،والطابع العالمي .وتمارس الشركة نشاطها في
ً 170
أكثر من جميع أنحاء العالم ،حيث تركز على مجاالت توليد الطاقة الكهربائية والتشغيل اآللي والتقنيات الرقمية .وتعد سيمنس أحد أكبر

منتجي التقنيات عالية الكفاءة والموفرة للطاقة ،وتعتبر المورد الرائد للحلول عالية الكفاءة في مجال توليد ونقل الطاقة الكهربائية ،إضافة
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إلى كونها أحد أكبر مزودي حلول البنية التحتية والتشغيل اآللي والقوى المحركة والحلول والبرامج الصناعية .وعالوة على ذلك ،تعتبر
سيمنس مورداً رائداً لمعدات التصوير الطبي ،كأجهزة التصوير المقطعي وأنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي ،فضالً عن ريادتها في
مجال أنظمة التشخيص المخبري وحلول تقنية المعلومات المستخدمة في الميدان الطبي .وخالل السنة المالية  ،2017والتي انتهت في
 30سبتمبر  ،2017وصل إجمالي عائدات الشركة إلى  83مليار يورو ،بينما بلغ صافي دخلها  6.2مليار يورو .ومع نهاية سبتمبر
 ،2017بلغ عدد موظفي شركة سيمنس نحو  377ألف موظف في جميع أنحاء العالم .للمزيد من المعلومات حول الشركة يرجى زيارة
الموقع اإللكتروني.http://www.siemens.com :
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