Press
دبي في  13ديسمبر 2021

روالند بوش ،الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس يزور معرض
إكسبو  2020دبي ويتعهد بتقديم المزيد من الدعم لجهود التحول
الرقمي في اإلمارات
• بوش :المشروعات العمالقة مثل إكسبو  2020دبي وتقييم النضج الرقمي للشركات الصناعية في اإلمارات ت ُعد
نماذج عملية للحلول التكنولوجية المتطورة التي تقدمها سيمنس للمساهمة في اإلسراع بوتيرة النمو االقتصادي
واالستدامة في الدولة
• المدير التنفيذي لشركة سيمنس يلتقي عددا من كبار المسئولين ويشارك في افتتاح بوابة االستدامة في المعرض
قام السيد  /روالند بوش – الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سيمنس بزيارة معرض إكسبو  2020دبي يوم اإلثنين ،حيث
التقى عددًا من كبار شركاء وعمالء سيمنس باإلماراتّ ،
واطلع على تكنولوجيا سيمنس المتطورة التي تعزز البنية التحتية
الرقمية للمعرض .قام بوش أيضًا بزيارة عدد من األجنحة التي يضمها إكسبو .2020
التقى بوش خالل زيارته عد ًدا من كبار مسئولي معرض إكسبو ،كما زار جناح النقل في المعرض ،باإلضافة ألجنحة
عدد من الدول المشاركة في المعرض ومنها أجنحة اإلمارات العربية المتحدة ومصر والصين والواليات المتحدة
األمريكية وألمانيا وغيرها .شارك بوش أيضًا في افتتاح بوابة إكسبو لالستدامة ،باإلضافة لمشاركته في الجلسة النقاشية
التي شرفتها بالحضور معالي سارة بنت يوسف األميري – وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة في اإلمارات العربية
المتحدة ،والمهندس /أحمد الخطيب – الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو  2020دبي .أقيمت الجلسة
بمركز سيمنس في معرض إكسبو.
وخالل زيارته ،علق روالند بوش على إكسبو  2020بقوله" :لقد زرت موقع إكسبو  2020مرات عديدة خالل المراحل
مبهورا اليوم بالبيئة
اإلنشائية ،وقد كنت على ثقة من الصورة النهائية التي سيصبح عليها المعرض بعد استكماله ،ولكنني
ً
والجو الرائع الذي يميز إكسبو  2020دبي .إنني فخور للغاية بما تمكنت سيمنس و إكسبو دبي من إنجازه م ًعا في هذا
الموقع .لقد تمكنا معًا من إقامة مجتمع عمراني كبير تم ربط كافة مكوناته رقميًا بشكل يتيح تقديم حلول واقعية للتحديات
التي تواجه حركة التمدن والعمران التي تتوسع يو ًما بعد يوم في العالم من حولنا.
وقالت معالي الوزيرة سارة األميري" :إن شراكتنا مع شركة سيمنس لفهم الوضع الحالي لمدى جاهزية تبني التكنولوجيا
المتقدمة في الشركات الصناعية ودعمها في تحولها نحو الثورة الصناعية الرابعة يضع دولة اإلمارات في طليعة الثورة
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الصناعية الرابعة .وسنتمكن من إحداث نقلة نوعية تعزز من قدرات القطاع الصناعي اإلمارتي والمساهمة في تحقيق
ريادة دولة اإلمارات إقليميا وعالميا من خالل تطوير البيئة المناسبة لتطوير وتبني التكنولوجيا المتقدمة".
وفي أوائل ديسمبر الحالي ،كشفت حكومة اإلمارات العربية المتحدة النقاب عن عدد من الخطط الطموحة لإلسراع
بوتيرة التنمية المستدامة وتنويع االقتصاد اإلماراتي قبل انطالق احتفاالتها باليوبيل الذهبي لتأسيس الدولة .وخالل الجلسة
النقاشية قال روالند بوش أن المشروعات العمالقة مثل إكسبو  2020دبي وخارطة الطريق لتطوير القطاع الصناعي
في البالد بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اإلماراتية ،تستعرض وتؤكد التزام سيمنس بمساعدة
اإلمارات في تنفيذ استراتيجيتها طويلة األجل للتنمية المستدامة.
وباعتبارها شريك البنية التحتية الرقمية المتميز لمعرض إكسبو  2020دبي ،فقد شاركت سيمنس في ابتكار نموذج
لمستقبل المدن الذكية على مستوى العالم ،حيث قامت بربط أكثر من  130مبنى بتقنيات سيمنس الرقمية لموقع يبلغ
حجمه ضعف مساحة إمارة موناكو ،وهو ما يجعل من معرض إكسبو نموذ ًجا للتطبيقات التكنولوجية الذكية التي تجعل
مدن المستقبل أكثر كفاءة واستدامة وأما ًنا وراحة.
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سيمنس ( AGبرلين وميونخ) هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا ،حيث أصبح اسمها مرادفا ً للتميز الهندسي واالبتكار
والجودة واالعتمادية والتميز العالمي ألكثر من  170عاماً .تمارس الشركة نشاطها حول العالم ،حيث تركز على توفير حلول البنية
التحتية الذكية للمباني ونظم الطاقة الموزعة والميكنة اآللية والرقمنة لكل من العمليات التصنيعية والصناعات التحويلية .وتعمل سيمنس
على الدمج بين العالمين الواقعي واالفتراضي لصالح عمالئها والمجتمعات التي تعمل بها .ومن خالل سيمنس للنقل ،كبرى الشركات
العالمية المتخصصة في حلول االنتقاالت لكل من السكك الحديدية والطرق البرية ،تقوم سيمنس بإعادة تشكيل سوق االنتقاالت
والمسافرين العالمي وكذلك خدمات الشحن .ونظرا ً المتالكها غالبية أسهم في شركة سيمنس هيلثينيرز المدرجة في البورصة ،تُعتبر
سيمنس من الشركات الرائدة عالميا ً في توفير حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية الرقمية ،باإلضافة لذلك تمتلك سيمنس نسبة غير حاكمة
من أسهم سيمنس للطاقة ،الشركة العالمية الرائدة في حلول نقل وتوليد الطاقة الكهربائية ،وتم إدراجها في البورصة يوم  28سبتمبر
.2020
وخالل السنة المالية  2020والمنتهية في  30سبتمبر  ،2021وصل إجمالي عائدات الشركة إلى  62.3مليار يورو ،بينما بلغ صافي
دخلها  6.7مليار يورو .ومع نهاية سبتمبر  ،2021بلغ عدد موظفي شركة سيمنس نحو  303ألف موظف في جميع أنحاء العالم.
لمزيد من المعلومات حول الشركة ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني www.siemens.com
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