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Press 
الكویت، 17 فبرایر ،2020 

 الكويتيتقرير جديد لسيمنس يستعرض مساهماتها في المجتمع 

  مما يساهم في تنويع االقتصاد في الصناعات غير النفطية تتمثل فيفي الكويت س ٪ من أعمال سيمن83أكثر من ،

 البالد

  توزيع % من 70% من اجمالي قدرات توليد الطاقة و22تكنولوجيا سيمنس التي تتمتع بأعلى مستويات الكفاءة توفر

 الكويتفي  الطاقة

   والتي تُعد األولى من ، ميجاوات 10ياح التي تبلغ طاقتها للر الشقاياالتوربينات لمزرعة سيمنس جاميسا قدمت شركة

في الكويت نوعها

 الكويتومن أجل  الكويت، أصدرت سيمنس تقريراً تحت عنوان "في الكويتعقود من تواجدها في  ستةبعد ما يقرب من 

من خالل عملياتها  الكويتيكيف نصنع الفارق"، وهو تقرير متكامل حول مساهمات الشركة العالمية في تنمية المجتمع  -

املة، والتي تهدف لخلق التنموية الش الكويتالتشغيلية المتنوعة. يبرز التقرير التزام سيمنس تجاه البالد تحت مظلة رؤية 

للدولة.مستقبل مستدام واقتصاد متنوع 

 الكويت٪ من قدرات توليد الطاقة في 22تجدر اإلشارة أّن سيمنس من خالل عملياتها التشغيلية في مختلف القطاعات تمثل 

أما فيما . البالدحاء مليون نسمة في جميع أن 4.4٪ من شبكات توزيع ونقل الكهرباء، وهو ما يضمن توفير الطاقة لـ 70و

إضافية في فرصة عمل  500 باإلضافة إلى توفير ةفيوظ 280 بتوفيرسيمنس  فقد قامتيتعلق األمر بخلق وظائف محلية، 

محطات معالجة مياه الصرف، % من 85في الوقت نفسه، تستخدم الشركة أحدث تقنياتها المبتكرة  وفي .الكويت بشكل عام

 سا للطاقة المتجددةيماج سشركة سيمن كما قامت . صناعة األسمنت % من100و من عمليات قطاع الصلب،% 90و

  .في الكويت مزرعة رياح من نوعهاللرياح، أول  الشقاياالتوربينات التي تغذي مزرعة  بتوفير

التقرير فخورون بتقديم هذا إننا في الكويت: " سهربرت كالوسنر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمن وتعليقاً على ذلك، يقول

سنواصل مساهمتنا  لذلك ، حكومة الكويت وشعبها يدعمفي ما  العميقمكننا تقييم نجاحنا كشركة إال من خالل التفكير فإننا ال ي

تحقيق تعتمد على تكنولوجيا  وذلك من خالل ما نقدمه من النابعة من رؤية مفعمة بالحيوية والحراك، في رحلة البالد

 ."لألجيال الجديدةودنا لنقل المعرفة والمهارات جه، باإلضافة إلى تعزيز مشروعاتنالموارد لجميع اولطاقة وفورات في ا
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إن التحول الرقمي يمثل أحد أهم الركائز األساسية لسيمنس جنباً إلى جنب مع توفير امدادات الطاقة الكهربائية وحلول التشغيل 

اعتماداً على محفظة مشروعات وحلول سيمنس، حيث تستخدم سيمنس  الكويتاآللي. ويتم تنفيذ حلول التحول الرقمي في 

تكنولوجيا رقمية مبتكرة لدمج العالمين المادي واالفتراضي معاً، واستخدام البيانات من أجل تقديم قيم جديدة للعمالء وحماية 

لُمستخدمة في صناعة األغذية ا من أنظمة التشغيل اآللي٪ 80الكوكب. فعلى سبيل المثال، توفر سيمنس حلوًال رقمية لـ 

  .والمشروبات في الكويت

  

ولضمان تحقيق التنمية المستدامة في الكويت، مع المحافظة على البيئة في الوقت نفسه، وحتى يتم الوصول للتوازن بين التنمية 

 2035  االقتصادية واالجتماعية، فقد وضعت الدولة خططها االستراتيجية للتنمية في المستقبل لتصوغ من خاللها رؤية الكويت 

السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح لدولة الكويت الجديدة. وتركز هذه  صاحبة تصور حضر مننبثقه الم

 الكويتيينالرؤية االستراتيجية الطموحة على تقليل االعتماد على صادرات النفط والغاز وخلق وظائف جديدة للمواطنين 

  امة.تنويع االقتصاد وتوفير بيئة معيشية مستدبهدف وتحديث البنية التحتية 

   

من خالل حلولها التكنولوجية المتطورة في العديد من  2035 الكويتوفي هذا السياق، تساهم سيمنس بالفعل في تحقيق رؤية 

المحلية والمساهمة في نقل المعرفة وتنمية المهارات  الكويتيالمجاالت. واعترافاً بفضل المجتمع ورغبة في رد الجميل للمجتمع 

للطاقة،  سأكاديمية سيمن باإلضافة إلى إقامة، الكويت برنامج تدريب مع جامعة، فقد أطلقت سيمنس بيةمن خالل البرامج التدري

  كل عام. سسيمن من على دورات تدريبيةمواطن كويتي  90أكثر من ، حيث يحصل للتدريب على الصناعة سسيمنو

  

إّن هذه الجهود تبرز التزام سيمنس تجاه شركائها االستراتيجيين في الكويت، ودعمها لطموحات الدولة الرامية إلقامة اقتصاد 

  الماهر وبدعم من المواهب الوطنية.      الكويتيمتنوع ومرن قائم على المعرفة، اعتماداً على الشباب 
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هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، حيث أصبح اسمها مرادفاً  (برلين وميونخ) Siemens AGشركة سيمنس أيه جي 

عاماً. تمارس الشركة نشاطها حول العالم، حيث تركز على  170للتميز الهندسي واالبتكار والجودة واالعتمادية والتميز العالمي ألكثر من 

م الطاقة الموزعة والميكنة اآللية والرقمنة لكل من العمليات التصنيعية توفير حلول توليد وتوزيع الطاقة والبنية التحتية الذكية للمباني ونظ

والصناعات التحويلية. في الوقت نفسه تعد سيمنس للنقل ذات اإلدارة المستقلة، من كبرى الشركات الموفرة لحلول النقل الذكية للسكك 

بإعادة تشكيل سوق االنتقاالت والمسافرين العالمي وكذلك خدمات الحديدية والطرق البرية، حيث تقوم سيمنس من خالل تلك الشركة التابعة 

الشحن. ونظراً المتالكها غالبية أسهم في شركتي سيمنس هيلثينيرز وسيمنس جاميسا للطاقة المتجددة والمدرجتين في البورصة، تُعتبر 

مية، باإلضافة لحلول توليد طاقة الرياح الصديقة للبيئة سيمنس من الشركات الرائدة عالمياً في توفير حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية الرق
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، وصل إجمالي 2018سبتمبر  30والمنتهية في  2018من خالل مزارع الرياح التي تقام على اليابسة وداخل المياه. وخالل السنة المالية 

، بلغ عدد موظفي شركة سيمنس 2018بتمبر مليار يورو. ومع نهاية س 6.1مليار يورو، بينما بلغ صافي دخلها  83عائدات الشركة إلى 

ألف موظف في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  379نحو 

www.siemens.com 

 

 

 

 


