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 خبر صحافي
 

 2018 مارس 28أبوظبي،  

 

مليون دوالر  30رتها للنزاهة مع جولة جديدة من مبادسيمنس تطلق 
 مشاريع في الشرق األوسطدعم وتأمريكي 

   إلى منع ومكافحة الفساد واالحتيال في جميع ع المشاريع التي تسعى مبادرة سيمنس للنزاهة تشج
 أنحاء العالم

  مليون دوالر أمريكي 30مدعومة بمبلغ األحدث تمويل الجولة 
 مليون دوالر أمريكي  12في الشرق األوسط بقيمةزيهة قامت المبادرة بتمويل مشاريع أعمال ن 

وسوريا والمملكة العربية  والعراق اإلمارات العربية المتحدة ومصر دولة حددت شركة سيمنس كاًل من
، للنزاهةت مبادرتها لالستفادة من أحدث جوالمستهدفة الالبلدان لتكون في مقّدمة  ،وعدة دول أخرى السعودية

مشاريع تسعى لمكافحة إلى الترويج لللنزاهة  سيمنسمبادرة  وتهدفمليون دوالر أمريكي.  30ـ مدعومة ب  وال
ة الجماعيالجهود المبادرة . كما تدعم في جميع أنحاء العالم برامج تعليمية وتدريبيةالفساد واالحتيال، ودعم 

مشترك بين الشركات والمؤسسات إلنشاء أسواق من خالل التعاون ال ،تحالفات ضد الفسادالقائمة على بناء 
ة مشاريع في الشرق األوسط ثماني تين، استفادتجولتي التمويل السابقوخالل نظيفة وضمان منافسة عادلة. 

 .أمريكي مليون دوالر 12 من ما يقاربمن 

مليون  30بقيمة حول العالم للحصول على تمويل مشروًعا جديًدا  25اختيار اآلن الثالثة جولة ستشهد الو 
مبادرة ويمكن التسجيل لالستفادة من فترة تتراوح من ثالث إلى خمس سنوات.  خالل، أمريكي تقريًبا دوالر

 ،دوليةالمؤسسات الحكومية و الغير المؤسسات بما في ذلك ، قانونيةمن قبل مؤسسات لنزاهة لسيمنس 
أثير تلها المشاريع التي تفضيل إلى عملية االختيار وتتجه كاديمية. األمؤسسات الو  ،عمالاتحادات األو 

 .تعزيز معايير االمتثال والنظم القانونيةتساهم في مباشر على القطاع الخاص، و 

"أنا  :الشرق األوسط سيمنسشركة في قال نديم أنور، مدير االمتثال اإلقليمي وفي تعليقه على هذه الجولة، 
الفساد لمحاربة جهودنا الشرق األوسط لالنضمام إلى في منطقة  شركاتللعن هذه الدعوة اإلعالن فخور ب
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التنمية االقتصادية يعزز و  ،المنافسة الصحيةيخلق جوًا من و  ،والنزيهةاألعمال النظيفة بما يخدم واالحتيال 
نزاهة المستدامة في المنطقة. لقد حققنا نجاًحا كبيًرا في المشروعات السابقة، بما في ذلك بناء شبكات 

قامة صحاب مصلحة متعددين، و أل وتطوير مؤشر النزاهة في دول مجلس  ،عمل اتدورات تدريبية، وورشا 
الشرق األوسط منطقة التزامنا بمكافحة الفساد في  التمويلية الجديدةولة تؤكد هذه الجو التعاون الخليجي. 

 ا".غيرهو 

 "لقد حققنا تطوراً وعلقت سابين زينديرا التي ترأس المبادرة ضمن مؤسسة االمتثال العالمية في سيمنس، قائلًة: 
وتم تقييمها  نجاحًا ملحوظاً وأظهرت المشاريع من جولتي التمويل السابقتين . جيدًا في مبادرة سيمنس للنزاهة

لقد سررت بالتحديد لرؤية المزيد و "مجموعة يونيفيرساليا اإلدارية" الكندية.  ين منخارجي من قبل مقيمين
يد من الداعمين الملتزمين ينضمون إلينا في مساعينا العالمية لمكافحة الفساد عبر التجمع تحت راية والمز 

باألسواق النظيفة يعود بالنفع من الناحية لتزام لى أن اإلإالتقييم  هذا وتشير نتائج ."الجهود الجماعية"
  المستدام".االقتصادية وهو مفتاح النجاح للعمل 

مارس تسويات والبنك الدولي، و  سيمنسشركة بين  2009من تسوية يوليو  اً جزءللنزاهة  سيمنسمبادرة  وتعدّ 
مليون  100مبلغ حقوق تدقيق استخدام بالبنك الدولي ويتمتع وبنك االستثمار األوروبي.  سيمنسبين  2013

 سيمنس. كما أن لديه حق النقض على اختيار 2009عاًما، بدًءا من عام  15دوالر أمريكي على مدار 
الذي وبنك االستثمار األوروبي  سيمنسيمنح االتفاق بين و األموال. تلك  تتلقىللمشروعات والمنظمات التي 

حق ، البنك ال2013مليون دوالر أمريكي على مدى خمس سنوات، ابتداًء من  13.5يتضمن استخدام مبلغ 
 لمشاريع المقترحة.اعلى الموافقة و تدقيق في 

وقد مليون دوالر أمريكي،  70بلغ أكثر من ي رأسمال، بالتزام مشروًعا 55أول جولتي تمويل غطت و هذا 
، اإلداريةم خارجي أجرته مجموعة يونيفيرساليا تقييلبناًء على طلب من البنك الدولي، ن، خضعت الجولتا

 يجابية".للتدقيق متوسط األجل إوالتي خلصت إلى أن: "النتائج اإلجمالية 

، وتتوفر 2017عام للنزاهة لالسنوي لمبادرة سيمنس  سيتم تضمين ملخص لنتائج التقييم الخارجي في التقريرو 
الرابط التالي: من خالل معلومات تفصيلية حول معايير اختيار ودعم المشاريع 

initiative-www.siemens.com/integrity. 

 -انتهى-

http://www.siemens.com/integrity-initiative
http://www.siemens.com/integrity-initiative
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 لالستفسارات اإلعالمية:
 مايكل بالمر

 3873 200 55 971+هاتف: 
 michael.j.palmer@siemens.comبريد إلكتروني: 

 
 ويبر شاندويك

 Siemens@webershandwick.comبريد إلكتروني: 
 

 Siemens_me@ :يرجى متابعتنا على تويتر
 

، الهندسي، تقف على قمة التميز التكنولوجيا هي شركة عالمية رائدة في مجال )برلين وميونخ( Siemens AG جيشركة سيمنس أيه 
 مجاالت على تركز حيث ،حول العالم نشاطها الشركة وتمارسعاًما.  170منذ أكثر من  ة، واالعتمادية، والطابع العالميواالبتكار، والجود

وتعد سيمنس أحد أكبر منتجي التقنيات عالية الكفاءة والموفرة للطاقة، وتعتبر المورد . الرقمية والتقنيات اآللي والتشغيل الكهربائية الطاقة توليد
إضافة إلى كونها أحد أكبر مزودي حلول البنية التحتية والتشغيل اآللي  الرائد للحلول عالية الكفاءة في مجال توليد ونقل الطاقة الكهربائية،

وعالوة على ذلك، تعتبر سيمنس موردًا رائدًا لمعدات التصوير الطبي، كأجهزة التصوير المقطعي  حلول والبرامج الصناعية.والقوى المحركة وال
وأنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي، فضاًل عن ريادتها في مجال أنظمة التشخيص المخبري وحلول تقنية المعلومات المستخدمة في الميدان 

مليار يورو، بينما بلغ  83، وصل إجمالي عائدات الشركة إلى 2017سبتمبر  30، والتي انتهت في 2017لمالية الطبي. وخالل السنة ا
ألف موظف في جميع أنحاء العالم.  337، بلغ عدد موظفي شركة سيمنس نحو 2017مليار يورو. ومع نهاية سبتمبر  6.2صافي دخلها 

  .http://www.siemens.comموقع اإللكتروني: للمزيد من المعلومات حول الشركة يرجى زيارة ال
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