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سيمنس تع ّين مديرا تنفيذيا جديدا لھا في قطر لتعزيز تواجدھا في السوق المتنامية
-

تعيين برنارد فونسيكا رئيسا تنفيذيا لشركة سيمنس في قطر

-

الرئيس الجديد سيتولى مھامه ابتدا ًء من  1أكتوبر 2012

-

تعيين الرئيس التنفيذي الجديد أتي لمواصلة توسيع أعمال سيمنس في قطر

أعلنت سيمنس ،الشركة العالمية في مجال اإللكترونيات والھندسة الكھربائية ،والتي تعمل في قطاعات الطاقة ،والبنى التحتية
والمدن ،والصناعة ،والرعاية الصحية ،أعلنت اليوم عن تعيينھا برنارد فونسيكا رئيسا تنفيذيا جديدا ألعمالھا سريعة النمو في
قطر .وسيتولى فونسيكا مھام رئاسة سيمنس ذ.م.م .التي تعد وحدة أعمال سيمنس أيه جي في قطر ،وذلك ابتدا ًء من األول من
أكتوبر القادم ،حيث سيتولى زمام توسع الشركة في الدولة.
بدأ برنارد فونسيكا مسيرته المھنية مع سيمنس في عام  ،1995ومنذ ذلك الحين ،اكتسب خبرة واسعة في مجاالت متعددة من
األعمال ،حيث انضم في بادئ األمر إلى الخدمات اللوجستية ،وانتقل بعدھا إلى مشاريع البنى التحتية الضخمة للحلول الصناعية
وتقنيات سيمنس للمعادن .وقد شغل مناصب قيادية في شركة سيمنس في كل من فرنسا وروسيا ،ليستكمل بعدھا تجربته الدولية
الواسعة في آسيا .فقبل تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في قطر ،كان فونسيكا نائب الرئيس األول لشركة سيمنس
المحدودة في الصين ،والمدير العام لقسم تكنولوجيا المحركات.
وتعقيبا على ذلك قال فونسيكا" :يسعدني أن أكون في قطر في ھذا الوقت الذي تشھد فيه الدولة تطورات عظيمة ،وأن أكون جز ًءا من
ذلك التغيير ،فنحن في سيمنس ملتزمون تماما بمواصلة تنمية أعمالنا ھنا والقيام بدور قيادي في مواصلة تطوير الخبرات الوطنية
الالزمة لتلبية طموحات قطر بما يتماشى مع رؤيتھا الوطنية  2030التي تھدف إلى تحويل الدولة إلى مجتمع قائم على المعرفة .
وقد شرعت قطر في برنامج ضخم لتطوير البنى التحتية ،وذلك ضمن االستعدادات الستضافة نھائيات كأس العالم  ،2022حيث
سيشھد استثمار قطر ما يقارب من  150مليار دوالر في مختلف قطاعات االقتصاد خالل السنوات العشر المقبلة ،بما في ذلك
مشاريع الطاقة المستدامة ذات الكفاءة العالية وحلول التكنولوجيا الخضراء.
ويأتي برنارد فونسيكا خلفا لمارتن أبورتا ،الذي ترأس أعمال سيمنس في قطر منذ عام  ،2010وحصلت الشركة خالل فترته على
العديد من المشاريع المتميزة .ففي شھر يوليو من العام الجاري ،اختارت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع شركة سيمنس
لتوريد  19ترام أفينيو ثالثية الوحدات ،وھو األكثر توفيرا للطاقة في الشرق األوسط ،والذي سيتم تنفيذه في المدينة التعليمية بالدوحة.
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وفي مارس ،حصلت سيمنس على عقد مع المؤسسة العامة القطرية للكھرباء والماء )كھرماء( لتزويدھا بمعدات ،ضمن المرحلة
العاشرة لمشروع توسعة نظام نقل الطاقة في قطر ،وتركيب نظام العدادات الذكية المبتكر لتمكين رصد وترشيد استھالك الطاقة في
الدوحة .وقد ساھمت سيمنس في بناء جزء كبير من شبكة الكھرباء القطرية في السنوات األخيرة ،وذلك بعد أن حصلت على ما
مجموعه  2.3مليار دوالر من إجمالي طلبات توسيع شبكة الكھرباء المحلية .وكجزء من التزام الشركة بتعزيز حضورھا المحلي،
تعتزم سيمنس مضاعفة قواھا العاملة في قطر على مدى العامين المقبلين.
وتعليقا على تعيين برنارد فونسيكا ،قال إيريك كايزر ،الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في الشرق األوسط" :في الوقت الذي يمر فيه
االقتصاد المحلي بتغيرات جذرية ،ستحتاج قطر إلى مجموعة أكثر تنوعا من المنتجات والحلول المبتكرة والذكية .ولذلك ،فإننا نخطط
لتوسيع تواجدنا ھنا ،ومع سجل برنارد فونسيكا الحافل وسنوات خبرته الطويلة في سيمنس ،نضمن استمرار قصة النجاح الطويلة
للشركة في قطر" .

-انتھى-

شركة سيمنس أيه جي) AG Siemensبرلين وميونخ( ھي شركة عالمية في مجال اإللكترونيات ومحطات توليد الطاقة
الكھربية والھندسة الكھربية ،وھي تعمل في قطاعات الصناعة ،الطاقة ،والرعاية الصحية .ومنذ أكثر من  160عا ًما ،تقف
سيمنس على قمة التميز التكنولوجي ،االبتكار ،الجودة ،االعتمادية ،والعالمية .وتعد ھذه الشركة أكبر مورّد على مستوى
العالم للتكنولوجيات البيئية ،وما يقرب من  % 40من عائداتھا الكلية تأتي من الحلول والمنتجات الصديقة للبيئة .وفي العام
المالي  ،2011والذي انتھى في  30سبتمبر  ،2011وصل إجمالي عائدات الشركة  73.5مليار يورو ،بصافي ربح وصل إلى
 7.0مليار يورو .ومع نھاية سبتمبر  ،2011بلغ عدد موظفي شركة سيمنس نحو  360,000موظف في جميع أنحاء العالم.
توجد معلومات إضافية على شبكة اإلنترنت على الموقع.http://www.siemens.com :
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