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سيمنس تجمع قادة حكوميين ورجال أعمال لمناقشة التحول
الرقمي في أبوظبي
 معالي الدكتور أحمد بالهول ،وزير الدولة لشؤون التعليم العالي ،يفتتح معرض التحول الرقمي
 ركز الحدث على أهمية الشراكات ،وتغيير عقلية التفكير ،واالستراتيجية الرقمية
افتتح معالي الدكتور أحمد بلهول ،وزير الدولة لشؤون ا لتعليم العالي في دولة اإلمارات العربية المتحدة،
حملة سيمنس الترويجية للتحول الرقمي في أبوظبي ،وذلك بحضور  071من قادة القطاعين العام
والخاص وقطاع التعليم ،لمواجهة التحديات واغتنام الفرص التي يوفرها التحول الرقمي لألعمال في
الشرق األوسط.
وتم تسليط الضوء خالل سلسلة من جلسات النقاش ،على مواضيع التعليم والشراكات وتغيير طريقة
التفكير ،ووضع استراتيجية عمل مناسبة للعصر الرقمي ،باعتبارها محركات رئيسية للتحول الرقمي في
المنطقة.
وفي كلمته االفتتاحية ،قال معالي الدكتور أحمد بالهول" :بما أن دولة اإلمارات تتطلع إلى أن تكون من
ابتكار في العالم ،فإن قيادتنا الرشيدة تدرك الدور الرئيسي الذي تؤديه التكنولوجيا في دفع
ًا
أكثر الدول

النمو االقتصادي وتعزيز قدرتنا التنافسية العالمية .وعالوة على ذلك ،ستساعد التكنولوجيا دولة اإلمارات

على تنويع اقتصادها وتعزيز مقاربات جديدة لمواجهة التحديات االجتماعية واالقتصادية المختلفة".
أيضا بأن التحول الرقمي السريع يحمل بين طياته الكثير من التحديات
وتابع معاليه" :علينا أن نعترف ً

والفرص لدولة اإلمارات ،خاصة وأننا بحاجة لتطوير قطاع التعليم العالي لضمان جهوزية خريجينا لتولي

شخصيا ملتزم بتهيئة بيئة مناسبة الحتضان التقنيات الرقمية ،سواء في جامعاتنا
وظائف المستقبل .وأنا
ً
أو عبر التعاون الوثيق مع شركاء القطاع الخاص مثل سيمنس .ومن خالل تزويد خريجينا بالمهارات
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الرقمية الصحيحة ،سنطلق العنان إلمكاناتهم من أجل تحفيز التغيير اإليجابي في اإلمارات والعالم
أجمع".
وكان من بين المواضيع الرئيسية التي ظهرت خالل هذه الحملة الترويجية ،أهمية تبني طريقة تفكير
جديدة ،وبناء نظام بيئي يمكن أن يزدهر فيه التحول الرقمي .وترأس حلقة النقاش األولى سامر بحصلي،
الشريك ورئيس قطاع األعمال الرقمية والتكنولوجيا لدى شركة استراتيجي& (بوز أند كومباني سابقًا)،
وشارك فيها بدر العلماء ،رئيس شركة مبادلة للطيران ،وديتمار سيرسدورفر ،الرئيس التنفيذي لشركة
سيمنس الشرق األوسط واإلمارات العربية المتحدة ،وعبد الناصر المغيربي ،نائب أول الرئيس التنفيذي
للشؤون التقنية بشركة أبوظبي لصناعات الغاز المحدودة "جاسكو" .وتود لورسن ،رئيس جامعة خليفة
للعلوم والتكنولوجيا والبحوث .وناقش المشاركون كيف يمكن للمؤسسات تبني التغيير الثقافي لدفع التحول
الرقمي ،وكذلك أهمية بناء الشراكات في تطوير مشاريع ناجحة.
وقال ديتمار سيرسدورفر ،الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الشرق األوسط واإلمارات العربية المتحدة" :إننا
بحاجة إلى مفكرين مبدعين لتطوير نماذج أعمال جديدة ،وطريقة تفكير منفتحة لتشجيع الموظفين على
القيام بأشياء مختلفة .وبالطبع لن يكون النجاح حليفنا في كل ما نحاول القيام به ،ولذلك فمن المهم أن
نكون أكثر مرونة ،فمن الطبيعي أن نفشل بسرعة ولكن علينا عندها التعلم بسرعة أيضاً .وعلينا أن
ننظر خارج إطار شركاتنا ومؤسساتنا ،ألن الشراكات والعمل المشترك هما مفتاح التحول الرقمي الناجح".
والى جانب قدرتها على إيجاد نماذج أعمال جديدة ،ركز معرض أبوظبي أيضاً على قدرة التقنيات
الرقمية على تحقيق المزيد من الكفاءة واإل نتاجية للشركات القائمة ،مع التركيز على قطاعي الطاقة
والنفط والغاز .وفي هذا السياق عرضت شركة سيمنس نظام التشغيل المفتوح القائم على السحابة
إلنترنت األشياء "مايندسفير" ،والذي سيكون عنص اًر رئيسياً في شراكتها مع معرض إكسبو  7171دبي،
حيث سيتم استخدامه لتحسين إدارة الطاقة والبناء.
وبالتعاون مع شركائها ،كلية إنسياد ،وشركة آتوس ،ومنظمة  ،GMISوشركة إنديش تيكنولوجيز ،تقوم
حملة سيمنس الترويجية للتحول الرقمي ،ببناء خارطة طريق لمنطقة الشرق األوسط لتبني التحول الرقمي
كأداة لالستدامة والتنافسية واالزدهار .وكان معرض أبوظبي الثاني من نوعه ضمن سلسلة عروض
إقليمية تحط رحالها في المحطة التالية في الدوحة ،قبل االنتقال إلى القاهرة في مصر.
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لالستفسارات الصحافية ،يرجى التواصل مع:
مايكل بالمر

هاتف+971 55 200 3873 :

بريد الكترونيmichael.j.palmer@siemens.com :
ويبر شاندويك
بريد الكترونيSiemens@webershandwick.com :
تابعونا على تويتر@siemens_me :
شركة سيمنس أيه جي ( Siemens AGبرلين 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 061

عاما ،تقف سيمنس على قمة التميز التكنولوجي ،واالبتكار ،والجودة ،واالعتمادية ،والطابع العالمي .وتمارس الشركة نشاطها في أكثر
ً
من  711دولة ،حيث تركز على مجاالت توليد الطاقة الكهربائية والتشغيل اآللي والتقنيات الرقمية .وتعد سيمنس أحد أكبر منتجي
ال تقنيات عالية الكفاءة والموفرة للطاقة ،وتعتبر المورد الرائد للحلول عالية الكفاءة في مجال توليد ونقل الطاقة الكهربائية ،إضافة إلى
كونها أحد أكبر مزودي حلول البنية التحتية والتشغيل اآللي والقوى المحركة والحلول والبرامج الصناعية .وعالوة على ذلك ،تعتبر
ال عن ريادتها في
سيمنس موردًا رائدًا لمعدات التصوير الطبي ،كأجهزة التصوير المقطعي وأنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي ،فض ً

مجال أنظمة التشخيص المخبري وحلول تقنية المعلومات المستخدمة في الميدان الطبي .وخالل السنة المالية  ،7106والتي انتهت في

 01سبتمبر  ،7106وصل إجمالي عائدات الشركة إلى  2,96مليار يورو ،بينما بلغ صافي دخلها  196مليار يورو .ومع نهاية سبتمبر
 ،7106بلغ عدد موظفي شركة سيمنس نحو  010ألف موظف في جميع أنحاء العالم .للمزيد من المعلومات حول الشركة يرجى زيارة
الموقع اإللكتروني.http://www.siemens.com :
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