
Unrestricted  Page 1/2 

 

Press  

  2020 مارس 22مسقط في  

 

مثل الطاقة  الحیویة اتقطاعال في مساھماتھامدى  كشفتسیمنس 

 ُعمان  في سلطنة والمیاه والصحة
% من 70% من اجمالي قدرات تولید الطاقة و35تكنولوجیا سیمنس التي تتمتع بأعلى مستویات الكفاءة توفر  •

 امدادات المیاه في السلطنة 

 تقریر جدید لسیمنس یستعرض مساھماتھا في المجتمع العُماني  •

دنى السلطنة، وھو ما یتخطى اشتراطات الحد األحجم عمالة سیمنس في  تقریبا النصف منالمواطن العُماني یُشّكل  •
 شركات القطاع الخاص للعمالة الوطنیة المقررة في 

 

كیف  - "في ُعمان ومن أجل ُعمانتحت عنوان  اً تقریر سیمنستواجدھا في ُعمان، أصدرت  بعد ما یقرب من خمس عقود من

 متكامل حول مساھمات الشركة العالمیة في تنمیة المجتمع العُماني من خالل عملیاتھا التشغیلیةالفارق"، وھو تقریر نصنع 

لخلق مستقبل مستدام والتي تھدف  ،یبرز التقریر التزام سیمنس تجاه البالد تحت مظلة رؤیة ُعمان التنمویة الشاملة .المتنوعة

     للسلطنة. واقتصاد متنوع

 

مان ٪ من قدرات تولید الطاقة في عُ 35 تمثل في مختلف القطاعات التشغیلیة ن خالل عملیاتھامتجدر اإلشارة أّن سیمنس 

. نسمة في جمیع أنحاء السلطنة ملیون 4.7یضمن توفیر الطاقة لـ في البالد، وھو ما  توزیع ونقل الكھرباءشبكات ٪ من 60و

یتجاوز الحد ، وھو ما نیعمانیمن الالسلطنة ب٪ من القوى العاملة في سیمنس 48 یتعلق األمر بخلق وظائف محلیة، فإنّ فیما  أما

٪ من 60 سیمنس أسندت ٪. باإلضافة إلى ذلك، فقد30 المقرر للعمالة المحلیة في القطاع الخاص والذي یصل إلى األدنى

مجال تقنیاتھا المبتكرة في حدث الشركة أ تستخدمفي الوقت نفسھ،  شركة عمانیة. 150إلى المحلیة  ھامشتریاتإجمالي حجم 

تقنیات یعتمد على  سلطنةالفي الیومیة المیاه إمدادات ٪ من 70 إنّ  من المستشفیات. %85وعمان  فيھاماً معلًما  90البناء في 

 .سیمنس

 
ً بنج أحد أھم الركائز األساسیة لسیمنس إن التحول الرقمي یمثل التشغیل حلول و ئیةالكھرباإلى جنب مع توفیر امدادات الطاقة  ا

، حیث تستخدم سیمنس سیمنسحلول حفظة مشروعات وتنفیذ حلول التحول الرقمي في ُعمان اعتماداً على م یتم. واآللي

ً  المادي واالفتراضي المینولوجیا رقمیة مبتكرة لدمج العتكن للعمالء وحمایة جدیدة  قیممن أجل تقدیم البیانات استخدام ، ومعا

حلول التمییز اللوني ٪ من 65٪ من رؤوس اآلبار في عمان و90لـ توفر سیمنس حلوًال رقمیة  ،ثاللى سبیل المعفالكوكب. 

 .تحلیل ومراقبة االنبعاثاتھي تقنیة مستخدمة في ، واتلغازل
 

نمیة لتوازن بین التفي الوقت نفسھ، وحتى یتم الوصول ل مع المحافظة على البیئة في السلطنة، ولضمان تحقیق التنمیة المستدامة

. 2040رؤیة ُعمان تنمیة في المستقبل لتصوغ من خاللھا االستراتیجیة للماعیة، فقد وضعت الدولة خططھا االقتصادیة واالجت
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وخلق وظائف جدیدة للمواطنین  نفط والغازعلى تقلیل االعتماد على صادرات ال الطموحة الرؤیة االستراتیجیةھذه وتركز 

 وتجاریاً في المنطقة. دولة في أن تصبح مركزاً صناعیاً العُمانیین وتحدیث البنیة التحتیة لمساعدة ال

  

في العدید من  المتطورة من خالل حلولھا التكنولوجیة 2040رؤیة ُعمان في تحقیق  بالفعل ساھم سیمنستوفي ھذا السیاق، 

رد الجمیل للمجتمع العُماني والمساھمة في نقل المعرفة وتنمیة المھارات فضل المجتمع العُماني ورغبة في اعترافاً بالمجاالت. و

ً للخریجین العُمانیین، كما مأطلقت سیمنس برنامفقد الوطنیة،  العلوم برنامج ( STEMلبرنامج تعلیمیة  اً مواد تنحجا

برنامج  ، ھذا باإلضافة إلطالقكل عام طالب بالمدارس العُمانیة 1300د منھ یستفیالذي والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات) 

 لشھادات المیكاترونیك بالتعاون مع الجامعة األلمانیة للتكنولوجیا في عمان.  

 

إلقامة اقتصاد  الرامیة ودعمھا لطموحات السلطنة ،التزام سیمنس تجاه شركائھا االستراتیجیین في ُعمان جھود تبرزإّن ھذه ال

 اعتماداً على الشباب العُماني الماھر وبدعم من المواھب الوطنیة التي تتمتع بمستواھا العالمي.      ،متنوع ومرن قائم على المعرفة

 

  www.siemens.om/b2s :یمكنكم االطالع على التقریر بالكامل على

 
 إلعالمیة لالستفسارات ا

 العالقات اإلعالمیة، سیمنس
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 www.twitter.com/siemens_press  تابعونا على تویتر: 

 

ھي شركة عالمیة رائدة في مجال التكنولوجیا، حیث أصبح اسمھا مرادفاً  (برلین ومیونخ) Siemens AGشركة سیمنس أیھ جي 

یث تركز على عاماً. تمارس الشركة نشاطھا حول العالم، ح 170للتمیز الھندسي واالبتكار والجودة واالعتمادیة والتمیز العالمي ألكثر من 

تصنیعیة توفیر حلول تولید وتوزیع الطاقة والبنیة التحتیة الذكیة للمباني ونظم الطاقة الموزعة والمیكنة اآللیة والرقمنة لكل من العملیات ال

ذكیة للسكك والصناعات التحویلیة. في الوقت نفسھ تعد سیمنس للنقل ذات اإلدارة المستقلة، من كبرى الشركات الموفرة لحلول النقل ال

الحدیدیة والطرق البریة، حیث تقوم سیمنس من خالل تلك الشركة التابعة بإعادة تشكیل سوق االنتقاالت والمسافرین العالمي وكذلك خدمات 

 الشحن. ونظراً المتالكھا غالبیة أسھم في شركتي سیمنس ھیلثینیرز وسیمنس جامیسا للطاقة المتجددة والمدرجتین في البورصة، تُعتبر

یئة سیمنس من الشركات الرائدة عالمیاً في توفیر حلول تكنولوجیا الرعایة الصحیة الرقمیة، باإلضافة لحلول تولید طاقة الریاح الصدیقة للب

، وصل إجمالي 2018سبتمبر  30والمنتھیة في  2018من خالل مزارع الریاح التي تقام على الیابسة وداخل المیاه. وخالل السنة المالیة 

، بلغ عدد موظفي شركة سیمنس 2018ملیار یورو. ومع نھایة سبتمبر  6.1ملیار یورو، بینما بلغ صافي دخلھا  83ات الشركة إلى عائد

ألف موظف في جمیع أنحاء العالم. لمزید من المعلومات حول الشركة، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني  379نحو 
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