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سيمنس تحتفل بمرور  20عاما ً على تأسيس مقرها المحلي في دولة
اإلمارات وتجدد التزامها بتنمية الكوادر المحلية
• سيمنس تستهدف وصول نسبة العمالة اإلماراتية في شركتها المحلية إلى  %5بحلول عام 2023
• الشركة تلتزم بإلحاق  20شاب إماراتي في برنامج للتدريب الوظيفي المتطور
• مسئولو سيمنس يلقون  20محاضرة حول انترنت األشياء ومهارات المستقبل والمهارات القيادية في إطار جهود
الشركة لتنمية المهارات الشخصية والتكنولوجية لدى طلبة الجامعات اإلماراتية
احتفلت سيمنس  20مارس الحالي بمرور  20عاما ً على تأسيس شركتها المحلية ذات المسئولية المحدودة سيمنس ذ.م.م .في
دولة اإلمارات العربية المتحدة .وبعد مرور أكثر من  20عاما ً على مساهمة الشركة في النمو االقتصادي بالبالد ،وتطوير
البنى التحتية الرئيسية وصقل خبرات ومعلومات الكوادر الفنية المحلية ،تجدد سيمنس التزامها بإحداث تأثير ايجابي أوسع
وأعمق من أجل دعم أهداف تنويع االقتصاد اإلماراتي وتنمية المهارات والكوادر المحلية .وتنفذ شركة سيمنس ذ.م.م .عملياتها
في الدولة مع شركائها سعادة عيسى صالح القرق وسعادة محمد عبد العزيز ربيع المهيري.
فعلى مدار العامين القادمين ،ستعمل سيمنس على تدريب الكوادر المحلية في إطار مشروع وطني تنموي يستهدف تزويد
الشباب اإلماراتي بمهارات وامكانيات المستقبل ،بما يمهد الطريق أمامهم لالنضمام لفريق العاملين في سيمنس بدولة
اإلمارات .لقد قطعت سيمنس اإلمارات على نفسها التزاما ً بأن يكون  %5من اجمالي العاملين بها من مواطني اإلمارات
بحلول عام  ،2023كما تعهدت الشركة أيضا ً بإلقاء سلسلة من المحاضرات في الجامعات اإلماراتية يتمكن الطلبة عن طريقها
من االطالع على موضوعات تكنولوجية متنوعة مثل انترنت األشياء والمهارات المطلوبة في المستقبل والمهارات القيادية
وتطبيقات التحول الرقمي وغيرها .وتمثل تلك االلتزامات اضافة قيّمة لجهود سيمنس المتواصلة بالتعاون مع الجامعات
اإلماراتية ،من أجل تدريب وتعليم  4000طالب وطالبة على كيفية استخدام برمجيات سيمنس إلدارة عمر المنتج ()PLM
والتي تتيح للطلبة تحديد المفاهيم الخاصة بالمنتجات الجديدة ،ووضع تصميماتها واختبارها في العالم االفتراضي من خالل ما
يعرف بتكنولوجيا التوأم الرقمي .لقد منحت سيمنس هذه البرمجيات المتطورة ألكبر  4جامعات إماراتية حكومية.
وتعليقا ً على مرور  20عاما ً على تأسيس شركة سيمنس في دولة اإلمارات ،يقول السيد /ديتمار سيرسدورفر -الرئيس التنفيذي
لشركة سيمنس في الشرق األوسط واإلمارات" :إننا هنا في اإلمارات من أجل اإلمارات .إنّ ذلك الشعار يمثلنا فعلياً ،ونعمل
على تحقيقه كشركة عالمية-محلية على أرض اإلمارات .إ ّننا نسعى من خالل ما نقوم به لتحقيق التطور اإلنساني والمجتمعي،
والمساهمة بصورة ايجابية في التنمية االقتصادية واالستخدام األمثل للموارد الطبيعية ،مع تقليل األثر البيئي ألقل المستويات
الممكنة .إننا نتطلع أيضا ً لدعم التحول الرقمي واالبتكار في اإلمارات ،ومن أمثلة تلك الجهود معرض اكسبو  2020دبي الذي
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تقدم سيمنس من خالله نموذجا ً متكامالً للمدن الذكية على المستوى العالمي .إنّ المستقبل يحدث اآلن وهنا على أرض
اإلمارات ،ونحن متحمسون لتشكيله بالتعاون مع شركائنا المحليين".
لقد ذكرت سيمنس في تقرير حديث أصدرته تحت عنوان "تأثير األعمال على المجتمع" ،أنه خالل العام المالي ،2018
توافقت أهداف الشركة مع طموحات دولة اإلمارات وحكومتها وشعبها والمجتمع بشكل عام ،حيث أشار التقرير إلى أن
سيمنس من المساهمين الرئيسيين في أهم قطاعات االقتصاد الوطني في الدولة ،كما تساعد أنشطتها على تحفيز التقدم
االقتصادي وزيادة فرص العمل والتدريب المتاحة في المجتمع ،ودعم االبتكارات المحلية وإضافة قيم هامة ألولويات
االستدامة على المستوى الوطني.
من ناحية أخرى ،تشير االحصاءات إلى أنّ  %90من القيم االقتصادية المضافة التي ساهمت بها سيمنس في دولة اإلمارات
العربية المتحدة تمت في القطاع غير النفطي ،حيث توفر الشركة دعما ً كبيراً لجهود اإلمارات المستمرة في التحول القتصاد
متنوع يعتمد على المعلومات والمعرفة .إنّ التطبيقات التكنولوجية المتطورة التي توفرها سيمنس لإلمارات توفر  %75من
امدادات المياه اليومية في البالد ،كما تمثل تكنولوجيا سيمنس أكثر من  %40من القدرات االجمالية لتوليد الطاقة في
اإلمارات ،وتساهم تطبيقات الشركة المتطورة في  %50من العمليات التشغيلية لقطاعي الصلب واأللومنيوم اإلماراتي .وفي
الصناعات الحيوية األخرى ،تعمل حلول سيمنس على تيسير نصف حجم الخدمات اللوجستية المقدمة في موانئ الدولة،
و %92من خدمات تداول الحقائب ،و %86من العمليات التشغيلية لقطاع الشحن الجوي.
في الوقت نفسه ،توفر الشركة من خالل جميع أنشطتها  2700وظيفة مباشرة للكوادر الفنية واإلدارية التي تتمتع بأعلى
مستويات التأهيل والمهارات في البالد ،كما تتيح سيمنس  16200وظيفة أخرى في مختلف قطاعات االقتصاد اإلماراتي.
ومن خالل برامج التدريب والتعليم داخل الدولة وخارجها ،تدعم سيمنس أكثر من  150شاب إماراتي في اكتساب مهارات
وخبرات دولية جديدة متميزة.
إنّ االستدامة بالنسبة لسيمنس تبدأ من مقرها الرئيسي في دولة اإلمارات ،حيث يوفر المقر االقليمي للشركة في استهالك
الطاقة والمياه بنسبة  %55و %47على التوالي ،مقارنة بالمباني اإلدارية التقليدية في اإلمارات.
لالستفسارات اإلعالمية:
تمارا حمدان
هاتف /+971565118100 :بريد إلكترونيtamara.hamdan@siemens.com:
يرجى متابعتنا على تويتر@siemens_me:
شركة سيمنس أيه جي ( Siemens 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 مجاالت توليد الطاقة الكهربائية واألتمتة والرقمنة .في نفس الوقت،
ت عد سيمنس أحد أكبر منتجي التقنيات عالية الكفاءة والموفرة للطاقة والموارد ،إضافة إلى كونها أحد أكبر مزودي حلول توليد ونقل الطاقة وحلول البنية التحتية والميكنة اآللية
والقوى المحركة والحلول والبرامج الصناعية .على ذلك ،تعد سيمنس هيلثينيرز المدرجة في البورصة احدى الشركات التابعة لسيمنس وتتخصص في توريد معدات التصوير
الطبي ،مثل أجهزة التصوير المقطعي وأنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي ،وأنظمة التشخيص المخبري وحلول تقنية المعلومات المستخدمة في الميدان الطبي .وخالل
السنة المالية  2018والمنتهية في  30سبتمبر  ،2018وصل إجمالي عائدات الشركة إلى  83مليار يورو ،بينما بلغ صافي دخلها  6.1مليار يورو .ومع نهاية سبتمبر
 ،2018بلغ عدد موظفي شركة سيمنس نحو  379ألف موظف في جميع أنحاء العالم .لمزيد من المعلومات حول الشركة ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
www.siemens.com
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