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تكنولوجيا المباني في سيمنس ل ا  رئيس تعيين ماركوس شتروماير

 الشرق األوسط    

 

  شتروماير سيعمل على تطوير محفظة أعمال تكنولوجيا المباني من خالل نشر حلول البنية التحتية الرقمية في

 الشرق األوسط 

 مهام منصبه الجديد اعتبارا  من األول من يناير الحالي  شغل  شتروماير بدأ في 

 

عاماً( في منصب النائب األول للرئيس التنفيذي لقطاع تكنولوجيا  47بتعيين ماركوس شتروماير)قامت شركة سيمنس 

دبي  من رس شتروماير مهام منصبه الجديديماسوف . 2018المباني بمنطقة الشرق األوسط اعتباراً من األول من يناير 

في إطار سعيهم  اً محورياً في دعم عمالء المنطقةدولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث من المتوقع أن يلعب دورفي 

   مباني أكثر ذكاءا وأماناً وكفاءة في استهالك الطاقة.  وصوالً إلى تحتية رقمية، إلقامة بنية 

 

، حيث كان مسئوالً عن 2009سلطنة ُعمان منذ عام في   LLCشغل شتروماير منصب الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس

في  المكونات الرئيسية ألحدث مشروعات السلطنةة هناك، بما في ذلك توريد إقامة عدد من كبرى مشروعات الشرك

 مل بنظام الدورة المركبةتسليم ثالثة من محطات توليد الكهرباء الغازية التي تعأشرف على  قطاع البتروكيماويات، كما

من عقود الخدمات طويلة عدد  على لتوقيعلباإلضافة وصور،  3-، وبركاء2-حطات صحارالفائقة، وهي م ةكفاءذات ال

نشر تكنولوجيا سيمنس للمباني من و ،باإلشراف على عدد من العقود الهامة لنظم األمنأيضاً قام شتروماير كما األجل. 

 .    هام في السلطنة مبنى ومْعلمْ  100أكثر من أجل التحكم في 

 

استهالك الطاقة واألمن  بالكفاءة في متزايدي شتروماير: "هناك اهتمام عالم قالالمنصب الجديد،  تسلمهوتعليقاً على 

تواصل دول حين صادية واالجتماعية. في عامل محفز للتنمية االقت فالبنية التحتية الذكية ،لمبانيا رقمنةسالمة ووال

باني لك سيمنس محفظة متكاملة من الحلول الرقمية المتطورة للمتتم الشرق األوسط إقامة عدد كبير من المدن الذكية،

أشعر إنني بالمنطقة.  تكنولوجيا المباني الذكية في عدد من أهم المباني والمعالم تطبيقوسجل حافل باإلنجازات في 

   "    .تطوير وتنمية أعمال هذا القطاع الهامبهدف مع فريق سيمنس المحلي وشركاءها  لعمللبسعادة كبيرة 

 

قادته مهامه وفي شبكات االتصاالت العامة،  ، حيث عمل1990 ألمانيا عامفي سيمنس  معبدأ شتروماير مسيرته المهنية 

الوظيفية للعمل في كل من ليبيا وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية والصين. بعد ذلك ترأس شتروماير قطاعي النقل 

نصب الرئيس ملوخالل توليه الشركة.  فة لعضويته في مجلس إدارةسيمنس إندونيسيا، باإلضاشركة وإدارة الطاقة في 

قطاعات الطاقة والغاز الطبيعي،  أيضاً  في سلطنة ُعمان، كان يترأس بشكل مباشر LLCالتنفيذي لشركة سيمنس 
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ي من المعهد الفن تخرجلمحركة. شتروماير مهندس كهربائي ، والعمليات والقوى الوجيا المباني، والمصانع الرقميةوتكنو

  النمسا. ، العالي االتحادي في كالجنفورت

 

المتوقع أن يعيش  استهالك الطاقة على مستوى العالم، ومناجمالي % من 41تجدر اإلشارة أّن المباني تستهلك حوالي 

% من حياتهم داخل المباني، فإّن سيمنس 90. وألن البشر يقضون 2050في المدن بحلول عام  % من سكان العالم70

في  إقامة بنية تحتية رقمية تتميز بالذكاء والكفاءةعن طريق  "ليةمثا دعم عمالئها في خلق "أماكنتستخدم التكنولوجيا ل

 .   ترشيد استهالك الطاقة

 

تكنولوجيا  تطبيقبالشرق األوسط، حيث قامت بُتعد سيمنس من الشركات العالمية الرائدة في مجال المباني الرقمية هذا و

 ستالنتالشيخ زايد في أبوظبي وفندق أالمباني الذكية في عدد من أهم معالم دولة اإلمارات العربية المتحدة مثل مسجد 

  حديثاً.   منشأةد في دبي، ودار أوبرا دبي الالطباعة ثالثية األبعا لمشيد بتقنيةامكتب المستقبل و

 
 لمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع:

 بالمر كلماي

  3873 200 55 971+هاتف: 

  michael.j.palmer@siemens.comبريد إلكتروني: 

 www.twitter.com/siemens_pressتابعنا على موقع تويتر من خالل الرابط التالي: 

 

هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، حيث أصبح اسمها مرادفاً للتميز الهندسي واالبتكار  )برلين وميونخ( Siemens AGشركة سيمنس أيه جي 

، حيث تركز على مجاالت توليد الطاقة الكهربائية والميكنة اآللية والتحول عالمياً عاماً. تمارس الشركة نشاطها  170والجودة واالعتمادية والتميز العالمي ألكثر من 

دي حلول توليد ونقل الطاقة الرقمي. في نفس الوقت، تُعد سيمنس أحد أكبر منتجي التقنيات عالية الكفاءة والموفرة للطاقة والموارد، إضافة إلى كونها أحد أكبر مزو

ة والقوى المحركة والحلول والبرامج الصناعية. وعالوة على ذلك، تُعتبر سيمنس مورداً رائداً لمعدات التصوير الطبي، كأجهزة وحلول البنية التحتية والميكنة اآللي

الطبي.  خدمة في الميدانالتصوير المقطعي وأنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي، فضالً عن ريادتها في مجال أنظمة التشخيص المخبري وحلول تقنية المعلومات المست

مليار يورو. ومع نهاية  6,2مليار يورو، بينما بلغ صافي دخلها 83,0 ، وصل إجمالي عائدات الشركة إلى 2017سبتمبر  30، والمنتهية في 2017وخالل السنة المالية 

الشركة، يرجى زيارة الموقع  ألف موظف في جميع أنحاء العالم. للمزيد من المعلومات حول 377، بلغ عدد موظفي شركة سيمنس نحو 2017سبتمبر 
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