القاهرة في  14أكتوبر 2020

سيمنس وسيمنس للطاقة يساهمان في جهود تطوير منظومة الرعاية
الصحية في مصر بافتتاح عيادة ذكية في شبرا الخيمة
• العيادة توفر خدمات الرعاية الصحية لـ  15000مريض سنويًا باإلضافة لتقديم خدمات تشخيص فيروس كورونا
المستجد
• العيادة الذكية تتضمن تخصصات أمراض النساء والباطنة وطب األطفال والعيون والعظام واألسنان
افتتحت سيمنس  AGوسيمنس للطاقة  ،AGالشركتان المستقلتان التابعتان لمجموعة سيمنس العالمية ،عيادة ذكية في منطقة
شبرا الخيمة بالقاهرة الكبرى لتوفير خدمات طبية فائقة الجودة لحوالي  15000مريض سنويًا.
تأتي إقامة وتجهيز العيادة الجديدة من خالل التعاون بين كل من سيمنس وسيمنس للطاقة وسيمنس هيلثينيرز ورابطة تجمع
االبتكار العالمي بألمانيا غير الهادفة للربح ( ،)GIGحيث تم توجيه التبرعات الخاصة بهذه المبادرة لمؤسسة مصر بال مرض،
احدى الجمعيات األهلية المصرية ،والتي ستتولى إدارة العيادة.
توفر العيادة الجديدة خدمات الرعاية الصحية لمواطني شبرا الخيمة التي تُعد واحدة من أكثر مناطق القاهرة الكبرى ازدحا ًما
بالسكان ،كما تقدم العيادة أيضًا خدما ت تشخيص اإلصابة بفيروس كورونا المستجد .وستتاح للمرضى خدمات صحية متميزة
في تخصصات أمراض النساء والباطنة وطب األطفال والعيون والعظام وطب األسنان .تجدر اإلشارة أن سيمنس تبرعت
بالمعدات الطبية والتي تتضمن نظام متنقل ألشعة  Xوجهاز للموجات فوق الصوتية وتجهيزات ومعدات معملية من سيمنس
هيلثينيرز ،هذا باإلضافة لنظام احتياطي رقمي للطاقة الكهربائية.
يقول السيد /جو كايسر -الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة سيمنس  AGالذي حضر إطالق العيادة يوم  14أكتوبر" :إن مشروع
محطات مصر العمالقة الذي تم تنفيذه من خالل الشراكة الوثيقة مع مصر يُعد نموذ ًجا يُحتذى للعديد من بلدان العالم ،حيث
يتميز هذا المشروع بتآزر وتناغم فريد من نوعه بين األداء الفائق والتفاني في العمل وخدمة المجتمع في الوقت نفسه .وتمثل
هذه العيادة الذكية نموذ ًجا للمصريين ،حيث توفر خدمات الرعاية الصحية األساسية ،كما أنها أحدث اسهاماتنا العالمية الداعمة
للمجتمعات التي نعمل بها".
ومع افتتاح العيادة الذكية في مصر ،فإنها تنضم لعيادات سيمنس الذكية األخرى التي تعالج آالف المرضى في كل من األردن
والعراق وكولومبيا .تأتي هذه المبادرة في إطار برنامج المسئولية االجتماعية للشركة على مستوى العالم والتي تتبرع سيمنس
من أجل تنفيذه بـ  20مليون يورو كل عام من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المناطق والدول التي تعمل بها الشركة حول
العالم.
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تضيف د .لمياء كمال  -رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر بال مرض بقولها" :تُعد الرعاية الصحية من األمور األساسية
للمساواة والعدالة االجتماعية في أي مجتمع ،ولهذا نشكر سيمنس على تبرعاتها التي ستساعدنا بال شك في توفير مستوى أفضل
من خدمات الرعاية الصحية لمواطني شبرا الخيمة .إن رسالتنا تتضح بشكل واضح ومباشر من اسمنا ،وتتمثل في القضاء
على المرض في مصر  -وستساهم هذه العيادة الذكية في تحقيق هذا الهدف الهام عن طريق تقديم العالج والرعاية الصحية
آلالف المرضى المصريين على مدار السنوات القادمة".
وتختتم السيدة /جيرالدين دي باستيون  -الرئيس التنفيذي لرابطة تجمع االبتكار العالمي بألمانيا (" :)GIGتمثل هذه العيادة
الذكية نموذ ًجا للتنمية الشاملة والتشاركية حيث تعاون كل الشركاء مع بعضهم البعض لتحقيق هدف مشترك يتمثل في تحسين
قدرة المواطنين في الحصول على الخدمات الصحية في وقت تزداد فيه الحاجة لتلك الخدمات أكثر من أي مرحلة سابقة  -وهو
ما يعني أيضًا المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر".
لالستفسارات اإلعالمية:
العالقات اإلعالمية في سيمنس
محمد علي سيرجية – موبايل +971 56 411 2019

بريد الكترونيmohammed.aly-sergie@siemens.com :
تابعونا على تويترwww.twitter.com/siemens_press :
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
توفير حلول البنية التحتية ال ذكية للمباني ونظم الطاقة الموزعة والميكنة اآللية والرقمنة لكل من العمليات التصنيعية والصناعات التحويلية.
وتعمل سيمنس على الدمج بين العالمين الواقعي واالفتراضي لصالح عمالئها والمجتمعات التي تعمل بها .ومن خالل سيمنس للنقل ،كبرى
الشركات العالمية المتخصصة في حلول االنتقاالت لكل من السكك الحديدية والطرق البرية ،تقوم سيمنس بإعادة تشكيل سوق االنتقاالت
والمسافرين العالمي وكذلك خدمات الشحن .ونظرا ً المتالكها غالبية أسهم في شركة سيمنس هيلثينيرز المدرجة في البورصة ،تُعتبر سيمنس
من الشركات الرائدة عالميا ً في توفير حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية الرقمية ،باإلضافة لذلك تمتلك سيمنس أسهم في شركة سيمنس
للطاقة ،الشركة العالمية الرائدة في حلول نقل وتوليد الطاقة الكهربائية ،وتم ادراجها في البورصة يوم  28سبتمبر  .2020وخالل السنة
المالية  2019والمنتهية في  30سبتمبر  ،2019وصل إجمالي عائدات الشركة إلى  58.5مليار يورو ،بينما بلغ صافي دخلها  5.6مليار
يورو .ومع نهاية سبتمبر  ،2019بلغ عدد موظفي شركة سيمنس نحو  295ألف موظف في جميع أنحاء العالم على أساس استمرار
العمليات التشغيلية للشركة .لمزيد من المعلومات حول الشركة ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني www.siemens.com

سيمنس للطاقة سيمنس لل طاقة هي احدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة .تتعاون الشركة مع عمالئها وشركائها في
ابتكار نظم الطاقة المستقبلية ،وهو ما يدعم انتقال سلس نحو عالم الغد األكثر استدامة .ومن خالل محفظتها المتكاملة من الحلول والمنتجات
ً
وصوال لحلول تخزين الطاقة .هذا وتتضمن
والخدمات التي تغطي كافة مكونات سالسل القيمة لقطاع الطاقة ،بداية من توليد ونقل الطاقة
محفظة منتجات الشركة حلول تكنولوجيا الطاقة التقليدية والمتجددة مثل التوربينات البخارية والغازية والوحدات الهجينة لتوليد الطاقة التي
تعتمد على الهيدروجين ،باإلضافة لمولدات الطاقة والمحوالت الكهربائية .تجدر اإلشارة ان أكثر من  %50من محفظة حلول ومنتجات
الشركة ليس لها انبعاثات كربونية .في الوقت نفسه ،تمتلك سيمنس للطاقة الحصة الحاكمة من أسهم شركة سيمنس جاميسا للطاقة المتجددة
( ) SGREوهو ما يجعل منها كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة .يشار إلى أن الحلول التكنولوجية من سيمنس
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سدُس الطاقة الكهربائية في العالم .يعمل في سيمنس للطاقة  91000موظف حول العالم ،وقد حققت الشركة
للطاقة تساهم في توليد حوالي ُ
إيرادات بقيمة  29مليار يورو في العام المالي  .2019لمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.siemens-energy.com
نبذة عن رابطة تجمع االبتكار العالمى بألمانياGIG-
تسعى رابطة تجمع االبتكار العالمى بألمانيا GIG-إلى تحقيق رؤية جديدة للتعاون العالمي على أساس المساواة واالنفتاح والمشاركة .إن  GIGهي
منظمة غير هادفة للربح مسجلة في ألمانيا وتهدف إلى تمكين المزيد من التنوع في إنتاج التكنولوجيا ودعم الحلول المفتوحة والمستدامة .ففي أحد
ً
حلوال تكنولوجية مساعدة مفتوحة المصدر وقابلة
مشروعاتها الرئيسية ،تربط  GIGبين االبتكار والرعاية الصحية :توفر منصة Careables.org
للتكيف ،بطريقة شاملة وقابلة للتكرار من خالل وسائل التصنيع الرقمي. www.globalinnovationgathering.org .
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