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Press 
 

  5102مايو  52أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة،  

 

 اإلمارات في كأفضل شركة فيسوليفان آند فروست تفوز بجائزة  سسيمن
 7102لعام  الذكية مدنمجال تكامل ال

 

أفضل شركة في ك ،المثلى المرموقة للممارساتفروست آند سوليفان جائزة بشركة سيمنس فازت 
وفي هذا الصدد، قال كوين بوغرز، نائب الرئيس . مجال تنفيذ المدن الذكيةفي  5102 لعام اإلمارات

نحن : "قسم تقنيات البناء بشركة سيمنس الشرق األوسط، أثناء تسلمه الجائزةالتنفيذي األول في 
تطوير بنية تحتية أننا نعتبر  ، حيثالمدن الذكيةمجال في وريادتنا باالعتراف بعملنا للغاية فخورون 

للنمو  رئيسيا   للمدن الذكية محركا  ومتطورة بشكل متزايد  ،ذات قدرات فعالة في استهالك الطاقة
 ".االقتصادي في الشرق األوسط

دبي،  5151في معرض إكسبو الذكية للبنية التحتية والعمليات  رائدا   شريكا   سسيمنشركة تعتبر و 
نظام التشغيل السحابي إلنترنت األشياء من أجل تحسين  ، MindSphere منصةتستخدم وف وس

 .في المعرضإدارة الطاقة والبناء 

التحويل الرقمي للمباني والبنية التحتية ، وتقنيات أتمتة المبانيقدرات من حفظة متميزة وتمتلك الشركة م
تدمج  ،دارة المبانيشاملة إل، وهي منصة Desigo CCنظام بما في ذلك  ،اآلمنة والموفرة للطاقة

أداء تحسين لسحابة القائمة على المنصة ال، Navigatorونظام  ،جميع وظائف البناء في نظام واحد
 .دارة الفيديو للبنية التحتية الحيويةالذكية إل Siveillanceومنصة  ،الطاقة

خالل من تحوال  رقميا  شهدت الشرق األوسط منطقة المعالم البارزة في وجدير بالذكر أن العديد من 
 ،دبي باركس آند ريزورتس، وجامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبيمثل الذكية، بنية لألسيمنس تقنية 

 .في دبي "مكتب المستقبل"وبرج تورنادو في قطر، وفندق أتالنتس، ودار األوبرا، و
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هي شركة عالمية رائدة في مجاالت التكنولوجيا واإللكترونيات ومحطات ( برلين وميونخ) Siemens AG سيمنس أيه جيشركة 
ومنذ أكثر . توليد الطاقة الكهربائية والهندسة الكهربائية، ومتخصصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والرعاية الصحية

وتمارس الشركة . التميز التكنولوجي، واالبتكار، والجودة، واالعتمادية، والطابع العالمي عام ا، تقف سيمنس على قمة 062من 
وتعد سيمنس أحد . دولة، حيث تركز على مجاالت توليد الطاقة الكهربائية والتشغيل اآللي والتقنيات الرقمية 511نشاطها في أكثر من 

وتعتبر المورد الرائد للحلول عالية الكفاءة في مجال توليد ونقل الطاقة الكهربائية، أكبر منتجي التقنيات عالية الكفاءة والموفرة للطاقة، 
وعالوة على ذلك، . إضافة إلى كونها أحد أكبر مزودي حلول البنية التحتية والتشغيل اآللي والقوى المحركة والحلول والبرامج الصناعية

زة التصوير المقطعي وأنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي، فضال  عن تعتبر سيمنس موردا  رائدا  لمعدات التصوير الطبي، كأجه
، 5106وخالل السنة المالية . ريادتها في مجال أنظمة التشخيص المخبري وحلول تقنية المعلومات المستخدمة في الميدان الطبي

. مليار يورو 296نما بلغ صافي دخلها مليار يورو، بي 2,96، وصل إجمالي عائدات الشركة إلى 5106سبتمبر  01والتي انتهت في 
للمزيد من المعلومات حول . ألف موظف في جميع أنحاء العالم 020، بلغ عدد موظفي شركة سيمنس نحو 5106ومع نهاية سبتمبر 

  .http://www.siemens.com: الشركة يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
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