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 خبر صحفي
 

 7102مايو  9أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة،  

 

 الشرق األوسطفي الرقمي نقل تال لقسمسينمس تعين رئيًسا جديًدا 

  في الشرق األوسطالذكي نقل الرقمي تتطوير البنية التحتية للعملية كورالند بيرون فون سيقود 

  7102مايو  0اعتبارًا من  ةجديدكورالند مهامه البيرون فون يبدأ 

نقل تال لقسمول للرئيس التنييذ  األنائب في منصب الألكسندر بيرون فون كورالند السيد  سسيمن تعين
كورالند مهامه في مقر بيرون فون ويتولى . 7102مايو  0من  اعتباراً ، الشرق األوسطمنطقة في 

بنية وسيكون مسؤواًل عن تطوير ييلر، ايورج شخليًا لاإلمارات العربية المتحدة، في  أبوظبيالشركة ب
 ،والقاطرات ،والترام ،الشرق األوسط، بما في ذلك القطاراتمنطقة في الذكي الرقمي تنقل تحتية لل

دارة حركة المرور ،ومواقف السيارات الذكية  .وا 

 :ديتمار سيرسدورفر، الرئيس التنييذ  لشركة سيمنس الشرق األوسط واإلماراتقال في هذا الشأن، و 
من خالل ما يتمتع به في الشرق األوسط،   القياد ناألكسندر بيرون فون كورالند فريقيعزز انضمام "

ومن شأن  .يميالتنقل اإلقليجلبها معه إلى قسم متعددة واسعة النطاق عبر قطاعات عالمية خبرة من 
بيرون  خبرةوسوف تشكل  تغييرات ثورية في تقنيات النقل ونماذج األعمال، دثيحأن التحول الرقمي 

إضافة بالقطاعات االقتصادية،  تهمعرفو االستراتيجية وتطوير األعمال مجال الشؤون كورالند في  فون
 ".وكياءة في المنطقة أكثر ذكاءرقمية بناء بنية تحتية ل جهودناإطار  في ،جدًا لنامة قي  

وتحديدًا في قسم  7119في عام  سمسيرته المهنية في شركة سيمنبدأ قد كورالند بيرون فون هذا وكان 
الستشارات اإلدارية، حيث عمل على مشاريع في مختلف قطاعات الرعاية الصحية والطاقة والبنية ا

 لدراساتًا رئيسإلى قطاع البنية التحتية والمدن كورالند  بيرون فون انتقل ،7100وفي عام . التحتية
ليكون تولى دور رئيس استراتيجية القطاع،  7102وتطوير األعمال، وفي عام  ينالسوق والمنافس

 وبعد ذلك .ستراتيجيات اإلقليمية والتكنولوجية وتطوير األعمالاالو األعمال عن تطوير محيظة  مسؤوالً 
العالمية، التنقل أعمال عمالء خدمات وحدة  من المناصب العليا ضمنالعديد  كورالندبيرون فون  تولى

 .عالية السرعة اإلقليميةوالقاطرات  ،أعمال نقل المسافرين، والقطاراتالمسؤولة عن و 
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تشهد منطقة الشرق األوسط : "كورالندبيرون فون ، قال توليه هذا المنصبوفي معرض تعليقه على 
مجهزة و  ،د السكان الذين يحتاجون إلى مدن أكثر ذكاءاعدأفي مجال التنقل، مع تزايد تحواًل مثيرًا 

في العميقة  لتقنيات الرقمية مع خبرتنانقوم بالجمع بين اوسوف . أكثر مالءمة للبيئة ةجديدوسائل نقل ب
إلى العمل دمًا قأتطلع أنا و . التنقل اإلقليميعالم في حقيقية البنية التحتية من أجل إحداث ثورة مجال 

 ".الشرق األوسطمنطقة إلى أكثر تخصيصًا وسائل نقل مبتكرة وذكية و تقديم مع شركائنا المحليين ل

مليار دوالر أمريكي ضمن  741وتمتلك دول مجلس التعاون حاليًا مشاريع سكك حديدية بقيمة تقارب 
العالم، فهي تحتاج إلى بنية  سرع معدالت النمو السكاني فيأمشاريعها، وباعتبارها تمتلك واحدة من 

وتبين مشاريع مثل مطار آل مكتوم في دبي . تحتية حديثة وعالية الكياءة والموثوقية في قطاع النقل
الخطط الطموحة التي  ،ومنطقة خليية الصناعية في أبوظبي ومشروع المناطق اللوجستية في قطر

التنوع تعزيز ة عالمًيا، في إطار سعيها إلى المنطقة لبناء مراكز لوجستية قادرة على المنافس تعتمدها
 . االقتصاد 

كورالند لمدة ست سنوات مع شركة ماكينز   بيرون فون ، عملسشركة سيمنإلى قبل انضمامه و 
 ،في البرازيلمن خالل العمل خبرة دولية وحصل على االستشارات االستراتيجية،  مجال وشركاه في

 .وألمانيا ،وماليزيا ،وسلوفاكيا ،وبولندا ،لكة المتحدةوالمم ،الواليات المتحدة األمريكيةو 

الدكتوراه والماجستير في الييزياء من جامعة كورالند يحمل شهادتي  بيرون فون جدير بالذكر أن
 .ألمانيابهومبولت في برلين، 

 -انتهى-

 :لالستفسارات الصحافية، يرجى التواصل مع
 3873 200 55 971+مايكل بالمر، هاتف 

 michael.j.palmer@siemens.com: بريد الكتروني
 

 ويبر شاندويك
 Siemens@webershandwick.com: بريد إلكتروني

 www.twitter.com/siemens_press : 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 061من 
وتعد سيمنس أحد . دولة، حيث تركز على مجاالت توليد الطاقة الكهربائية والتشغيل اآللي والتقنيات الرقمية 711نشاطها في أكثر من 

حلول عالية الكياءة في مجال توليد ونقل الطاقة الكهربائية، أكبر منتجي التقنيات عالية الكياءة والموفرة للطاقة، وتعتبر المورد الرائد لل
وعالوة على ذلك، . إضافة إلى كونها أحد أكبر مزود  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
، 7106وخالل السنة المالية . ريادتها في مجال أنظمة التشخيص المخبر  وحلول تقنية المعلومات المستخدمة في الميدان الطبي

. مليار يورو 196مليار يورو، بينما بلغ صافي دخلها  2996، وصل إجمالي عائدات الشركة إلى 7106سبتمبر  21والتي انتهت في 
للمزيد من المعلومات حول . ألف موظف في جميع أنحاء العالم 210، بلغ عدد موظيي شركة سيمنس نحو 7106ومع نهاية سبتمبر 

  .http://www.siemens.com: الشركة يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
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