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سيمنس تُعين رؤساء لشركاتها العاملة في الشرق األوسط
• الرؤساء يقودون  3شركات عاملة في المنطقة انطالقا ً من رؤية سيمنس 2020+
• الشركات الجديدة تمثل جزءا من استراتيجية الشركة واعادة التنظيم الداخلي لسيمنس
في إطار الهيكل التنظيمي الجديد لها طبقا لرؤية  ،2020+أعلنت سيمنس عن تعيين رؤساء لشركاتها العاملة الجديدة ليتولوا
قيادة أعمال الشركة في الشرق األوسط خالل المرحلة القادمة .وفي هذا الصدد ،يترأس السيد /ديتمار سيرسدورفر "سيمنس
للغاز والطاقة" ،ويتولى السيد /فرانكو أتاسي رئاسة "سيمنس للبنية التحتية الذكية" ،بينما يترأس "سيمنس للصناعات الرقمية"
السيد /أوفيه تروجر .وطبقا للهيكل الجديد وبدعم من قوة عالمتها التجارية ،تهدف سيمنس لمنح الشركات المستقلة مزيدا من
الحرية التشغيلية من خالل هيكل اداري محدود ولكن أكثر مرونة ،مع اإلسراع بتحقيق النمو والتركيز بصورة أكبر على
األسواق التي يعملون بها .هذا وقد قامت سيمنس طبقا للهيكل الجديد بعد تكوين  3شركات بإلغاء قطاعات األعمال التالية:
تكنولوجيا المباني ،وإدارة الطاقة ،والطاقة والغاز ،والمصانع الرقمية وجزء كبير من قطاع العمليات الصناعية والقوى المحركة.
تقوم "سيمنس للغاز والطاقة" في الشرق األوسط تحت قيادة سيرسدورفر بالتركيز على استقدام أحدث االبتكارات في مجال توليد
الطاقة ،لتلبية النمو المتزايد ل لطلب على الطاقة في بلدان المنطقة .وتسعى سيمنس للغاز والطاقة للتعامل مع التحديات والفرص
المقترنة باستراتيجيات التحول في قطاع الطاقة في الشرق األوسط ،بما في ذلك تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن
الوقود التقليدي ،والتحول لالمركزية نظم الطاقة والتحول الرقمي وقدرته على خلق قيم جديدة من البيانات وتحسين أداء األصول
اإلنتاجية .في الوقت نفسه ،يواصل سيرسدورفر شغله لمنصب الرئيس التنفيذي اإلقليمي لشركة سيمنس بمنطقة الشرق األوسط،
وهو المنصب الذي يتواله منذ .2013
أما "سيمنس للبنية التحتية الذكية" والتي يقودها أتاسي فستتعاون مع عمالئها في المنطقة من أجل تقديم حلول المدن الذكية
واالستدامة البيئية اعتمادا على خبرات سيمنس وتميزها في مجاالت توفير الطاقة الكهربائية والتشغيل اآللي والتحول الرقمي.
تدمج الشركة بين سلسلة توريد الطاقة -بداية من التحكم الذكي في كافة أجزاء الشبكة وحلول محطات المحوالت متوسطة الجهد
حتى نقاط االستهالك -وتكنولوجيا المباني الذكيةّ .
إن الدمج بين كل هذه العناصر معا يتيح استخدام أكثر كفاءة للطاقة ويفتح
فرصا كبيرة في مجاالت عديدة مثل تخزين الطاقة واالستهالك والبنية التحتية الكهربائية والشبكات متناهية الصغر .انضم أتاسي
لسيمنس بالشرق األوسط بعد انتقاله من قطاع عمليات سيمنس بالواليات المتحدة األمريكية ،حيث شغل منصب الرئيس العالمي
لقطاع أعمال علوم الحياة في سيمنس لتكنولوجيا المباني ،والرئيس االقليمي لقطاع أعمال الرعاية الصحية في سيمنس لتكنولوجيا
المباني في األمريكتين.
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ويقود أوفيه تروجر "سيمنس للصناعات الرقمية" من خالل استقدام ونشر أحدث حلول المصانع الرقمية من سيمنس بالقطاع
الصناعي في المنطقة  .ومن خالل استخدام حلول التحول الرقمي ضمن سالسل القيم ،يمكن للشركات االقليمية التفوق على
مثيالتها في األسواق العالمية  ،واالستفادة بمزيد من المرونة واإلنتاجية دون التأثير على أمن البيانات .يتمتع تروجر بخبرة تصل
إلى  30عاما عمل خاللها في األسواق العالمية بق طاعات النفط والغاز الطبيعي والتشغيل اآللي للقطاع الصناعي والعمليات
الصناعية والتحول الرقمي.
###

لالستفسارات اإلعالمية:
تمارا حمدان
هاتف /+971565118100 :بريد إلكترونيtamara.hamdan@siemens.com:
يرجى متابعتنا على تويتر@siemens_me :

سيمنس للغاز والطاقة هي الشركة الرائدة عالميا في قطاع الطاقة حيث تسعى سيمنس للغاز والطاقة لتمك ِّيّن العمالء من تلبية الطلب المتنامي على الطاقة
من جانب القطاعات الصناعية والمجتمعات حول العالم .وتَضُّم سيمنس للغاز والطاقة باقة متكاملة من التقنيّات والخبرات التي تُغطي جميع مجاالت الطاقة
وتوفر باقة فريدة وشاملة من الحلول للمرافق والمنشآت والهيئات المختلفة ،باإلضافة إلى منتجي الطاقة المستقلين من القطاع الخاص ومشغلي أنظمة نقل
الطاقة وصناعة النفط والغاز .في الوقت نفسه ،تعمل المنتجات والحلول والخدمات التي تُق ّدمِّ ها سيمنس للغاز والطاقة على تمكين الشركات العاملة في صناعة
النفط والغاز على استخراج وتكرير ونقل النفط والغاز الطبيعي وتوليد الطاقة من خالل محطات الكهرباء الحرارية المركزية والالمركزية إلى جانب قل
الطاقة بعد ذلك من خالل شبكات التوزيع .هذا ويقع المقر الرئيسي لسيمنس للغاز والطاقة في والية هيوستن بالواليات المتحدة األمريكية وتعتمد على أكثر
من  64000موظف يعملون في أكثر من  80دولة ،كما تتمتع سيمنس للغاز والطاقة بتواجد قويا في جميع أنحاء العالم وتُعتبر المبتكر الرائد عالميا في
أنظمة الطاقة ،الحتياجات اليوم والمستقبل ،وهو الدور الذي تؤديه سيمنس منذ 150عاما وحتى اآلن.
سيمنس للبنية التحتية الذكية هي الشركة الرائدة عالميا التي تُعيد تشكيل السوق العالمي في مجال البنية التحتية الذكية طبقا الحتياجات العمالء اآلن وفي
المستقبل .تتعامل الشركة مع التحديات الملحة والمرتبطة بحركة التحضر وا لتغير المناخي ،من خالل القيام بالربط بين نظم الطاقة والمباني والصناعات.
سيمنس للبنية التحتية الذكية توفر لعمالئها محفظة متكاملة وشاملة من الحلول الجاهزة لالستخدام من مصدر واحد ،والتي تتضمن المنتجات والنظم والحلول
والخدمات بداية من محطات توليد الطاقة وصوال إلى المستهلك النهائي .ومع زيادة االعتماد على البيئة الرقمية في العالم ،تساعد الشركة عمالئها على
االزدهار والمجتمعات على التقدم ،مع المساهمة بصورة فعالة في المحافظة على البيئة وحماية الكوكب .إ ّن سيمنس للبنية التحتية الذكية توفر البيئات التي
تعتني بالجميع .تتخذ الشركة من مدينة تسوج السويسرية مقرا رئيسيا لها ،ويعمل بها حوالي  71000موظف حول العالم.

سيمنس للصناعات الرقمية هي الشركة الرائدة عالميا في حلول التشغيل اآللي والتحول الرقمي .تتعاون الشركة بشكل وثيق مع شركائها وعمالئها لتحفيز
التحول الرقمي في كل من الصناعات التحويلية والصناعات المنفصلة .ومن خالل محفظة حلولها المتطورة والتي يُطلق عليها "المصانع الرقمية" ،توفر
سيمنس للصناعات الرقمية لكل الشركات من كافة األحجام ،باقة متكاملة من المنتجات والحلول والخدمات في مجال التحول الرقمي لسالسل القيمة بأكملها،
مع تحقيق التكامل بين كافة المراحل التي تتألف منها سالسل القيمة .يتم تصميم الحلول المقدمة طبقا الحتياجات كل صناعة ،حيث تدعم الشركة عمالئها من
خالل محفظة منتجاتها الفريدة ،من أجل تحقيق أعلى معايير االنتاجية والمرونة .تضيف سيمنس للصناعات الرقمية بشكل دائم المزيد من الحلول التكنولوجية
المتطورة لمحفظة منتجاتها المستقبلية .هذا ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة نورمبرج األلمانية ،ويعمل بها حوالي  75000موظف على مستوى العالم.
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  170عاما .تمارس الشركة نشاطها حول العالم ،حيث تركز على توفير حلول توليد وتوزيع الطاقة
والبنية التحتية الذكية للمباني ونظ م الطاقة الموزعة والميكنة اآللية والرقمنة لكل من العمليات التصنيعية والصناعات التحويلية .في الوقت نفسه تعد سيمنس
للنقل ذات اإلدارة المستقلة ،من كبرى الشركات الموفرة لحلول النقل الذكية للسكك الحديدية والطرق البرية ،حيث تقوم سيمنس من خالل تلك الشركة التابعة
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بإعادة تشكيل سوق االنتقاالت والمسافرين العالمي وكذلك خدمات الشحن .ونظرا المتالكها غالبية أسهم في شركتي سيمنس هيلثينيرز وسيمنس جاميسا
للطاقة المتجددة والمدرجتين في البورصة ،تُعتبر سيمنس من الشركات الرائدة عالميا في توفير حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية الرقمية ،باإلضافة لحلول
توليد طاقة الرياح الصديقة للبيئة من خالل مزارع الرياح التي تقام على اليابسة وداخل المياه .وخالل السنة المالية  2018والمنتهية في  30سبتمبر ،2018
وصل 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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