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 سيمنس ُعمان تحصل على ثالثة شهادات جديدة لأليزو 
 

  
  والسالمة المهنيةالشهادات الممنوحة للشركة في مجاالت الجودة، والبيئة، والصحة 

  هي الشركة األولى في السلطة التي تحصل على شهادة األيزو  ُعمانسيمنس وفقاً للشهادات الممنوحة، تصبح

  45001:2018من نوع 

 

 

المتواصل بخدمة عمالئها في سلطنة ُعمان وفقاً ألعلى المعايير العالمية، حصلت شركة سيمنس ُعمان تأكيداً على التزامها 

 ISOإلدارة الجودة، وشهادة  ISO 9001: 2015 ثالثة شهادات أيزو إلدارة معايير الجودة، وهي شهادة مؤخراً على

للصحة والسالمة المهنية.  ISO 45001: 2018إلدارة البيئة، وشهادة تم استحداثها مؤخراً وهي شهادة  2015 :14001

وقد حصلت سيمنس على الشهادات الثالثة بعد إجراء مكتب فيريتاس المستقل للمراجعة وتسجيل الشهادات لعمليات التدقيق 

أول شركة في السلطنة تحصل على ، والمراجعة الالزمة قبل منح الشهادات. وبهذه الجائزة، تصبح شركة سيمنس ُعمان

 . ISO 45001: 2018شهادة األيزو من فئة 

 

وتعليقاً على ذلك، صرحت كلوديا ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس ُعمان: "نحن فخورون بحصولنا على شهادات 

األيزو األخيرة في هذه المجاالت الثالث وهو ما ُيشّكل أهمية كبرى لعملياتنا، حيث يعكس هذا اإلنجاز التزامنا بأعلى معايير 

المتواصل بإدارة البيئة، واهتمامنا بالموظفين والمقاولين بصورة رئيسية. إن تركيزنا الدائم على تحقيق الجودة، واهتمامنا 

التمّيز في جميع أنشطتنا ال يساعد عمالءنا على تحقيق النجاح فقط، أو يساهم في ازدهار المجتمعات التي نعمل بها، ولكنه 

 يساهم أيضاً في نمونا كشركة عالمية عمالقة."

 

إنجازاً كبيراً ألي شركة، حيث تؤكد قدرة الشركات على مواصلة تقديم منتجات  ISO 9001:2015مثل شهادة وتُ 

فتضمن إلدارة  ISO 14001: 2015وخدمات ذات جودة عالية لعمالئها بما يتوافق مع كافة المعايير العالمية. أما شهادة 

أثير البيئي للشركة يتم قياسه وتحسينه على الوجه األمثل. جدير الشركة وموظفيها وعمالئها وكافة األطراف األخرى أن الت

 ISO. من ناحية أخرى، توفر شهادةISO 9001: 2015بالذكر أن سيمنس ُعمان حصلت في وقت سابق على شهادة 

وخلق  إطاراً مرجعياً لمساعدة الشركات على رفع مستوى سالمة الموظفين، وتقليل المخاطر المرتبطة ببيئة العمل 45001

 ظروف عمل أفضل وأكثر أماًنا.

في مجال إدارة الجودة  9001:2015ُيشار في هذا السياق أن سيمنس عمان كانت قد حصلت أيضاً على شهادة األيزو 

 سابقاً.  
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 لمزيد من المعلومات للسادة الصحفيين الرجاء التواصل مع:

 هبة عبد الحميد 

 heba.abdelhamid@siemens.com ؛ بريد إلكتروني: +201068541171هاتف: 

 

 siemens_me@ تابعونا على تويتر:

 
 

)برلين وميونخ( هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، حيث أصبح اسمها مرادفاً للتميز  Siemens AGشركة سيمنس أيه جي 

عاماً. تمارس الشركة نشاطها عالمياً، حيث تركز على مجاالت  170الهندسي واالبتكار والجودة واالعتمادية والتميز العالمي ألكثر من 

ول الرقمي. في نفس الوقت، تُعد سيمنس أحد أكبر منتجي التقنيات عالية الكفاءة والموفرة توليد الطاقة الكهربائية والميكنة اآللية والتح

للطاقة والموارد، إضافة إلى كونها أحد أكبر مزودي حلول توليد ونقل الطاقة وحلول البنية التحتية والميكنة اآللية والقوى المحركة 

سيمنس مورداً رائداً لمعدات التصوير الطبي، كأجهزة التصوير المقطعي وأنظمة والحلول والبرامج الصناعية. وعالوة على ذلك، تُعتبر 

التصوير بالرنين المغناطيسي، فضالً عن ريادتها في مجال أنظمة التشخيص المخبري وحلول تقنية المعلومات المستخدمة في الميدان 

مليار يورو، بينما بلغ  83,0إجمالي عائدات الشركة إلى  ، وصل 2017سبتمبر  30، والمنتهية في 2017الطبي. وخالل السنة المالية 

ألف موظف في جميع أنحاء العالم.  372، بلغ عدد موظفي شركة سيمنس نحو 2017مليار يورو. ومع نهاية سبتمبر  6,2صافي دخلها 
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