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 خبر صحفي
 

 2018أبریل،  17الكویت،  

سیمنس ومؤسسة الكویت للتقدم العلمي تدعمان مسیرة التحول الرقمي 
 البالدفي 

ومركز الكویت للتقدم العلمي، مؤسسة یوم االبتكار" بالتعاون مع فعالیة " شركة سیمنس تنظم •
 لمناقشة التحدیات والفرص التي یفرضھا التحول الرقميصباح األحمد للموھبة واإلبداع 

 تركز الفعالیة على أھمیة تطویر المھارات الرقمیة لدى الشباب الكویتي •

كة سیمنس شربالتعاون مع مؤسسة الكویت للتقدم العلمي ومركز صباح األحمد للموھبة واالبتكار، نظمت 
دعم مسیرة التحول الرقمي في الدولة من خالل نقل المعرفة الستعراض جھودھا في  یوم االبتكارفعالیة 

والتكنولوجیا. كما شكل الحدث منصة إلقامة حوارات بناءة حول التقنیات الجدیدة التي تعمل على تحویل 
 . الشركات والصناعات، والفرص والتحدیات التي تفرضھا تلك التقنیات

وفي سیاق متصل، قال روالند بوش، عضو مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي للتكنولوجیا في شركة 
سیمنس أیھ جي: "نحن نتجھ بسرعة نحو عصر التقنیات الرقمیة، وندرك التأثیر التحویلي الذي ستتركھ 

نا نوظف خبراتنا شركات برمجیات في العالم، فإن 10على مدننا وصناعاتنا. وباعتبارنا واحدة من أفضل 
في الصناعة لتوسیع نطاق حلولنا الرقمیة وأعمالنا. ونحن نتطلع قدًما لتقدیم المزید من الدعم للكویت، 

 وابتكار حلول تسھم في تحقیق أھداف التنویع االقتصادي للبالد".

ن المؤسسة أإلى  ،في كلمتھ ،الدكتور عدنان شھاب الدین، مدیر عام مؤسسة الكویت للتقدم العلمي وأشار
في بناء مستقبل مستدام للكویت من خالل  والمساھمةالقائم على المعرفة قتصاد اال لتعزیز قوةتسعى 

وتحسین التعلیم في مجالي الریاضیات والعلوم والتركیز على ، العلومبأھمیة تعزیز وعي أفراد المجتمع 
ولھذه األسباب وقعت مفیدة في البالد. األبحاث ذات األولویات الوطنیة وتسریع نشر التكنولوجیا التمویل 

المؤسسة اتفاقیة مع سیمنس لتكون شریكھا التقني لدعم التحول الرقمي في االقتصاد الكویتي وتطویر 
كوادر عمل محلیة ذات مھارات عالیة. وباعتبارھا شركة عمالقة في مجال التشغیل اآللي والتقنیات 

ار، لتقدم العلمي في مجاالت األبحاث والتطویر واالبتكالرقمیة، ستتعاون سیمنس مع مؤسسة الكویت ل
  عن تدریب وتنمیة القوى العاملة المحلیة. ًال فض

كلمتین افتتاحیتین ألقاھما كل من الدكتور عدنان شھاب الدین، بھذا وكانت فعالیات یوم االبتكار قد بدأت 
، الرئیس التنفیذي لشركة سیمنس في الكویت. مدیر عام مؤسسة الكویت للتقدم العلمي، وھیربرت كالوسنر

لشركات والمؤسسات في تمكین االتقنیات الرقمیة واالبتكار  دوركما ألقى رونالد بوش كلمة تحدث فیھا عن 
من خفض التكالیف وزیادة السرعة وتطویر نماذج أعمال جدیدة. وتال ذلك عروض تقدیمیة غنیة حول 

والتصنیع المضاف (الطباعة ثالثیة األبعاد). ھذا وتشكل الفعالیة جزًءا إنترنت األشیاء واألمن السیبراني 
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مؤسسة الكویت للتقدم العلمي ومركز صباح األحمد للموھبة واالبتكار من اتفاقیة التعاون المشتركة بین 
 وشركة سیمنس.

یة ھامة ، حیث ساھمت حینھا في إقامة بنى تحت1959یشار إلى أن حضور سیمنس في الكویت یرجع لعام 
في البالد. وقد حصلت الشركة مؤخًرا على عقد لتورید التكنولوجیا إلى ایكویت، الشركة العالمیة 
المتخصصة في مجال البتروكیماویات والتي تتخذ من الكویت مقًرا لھا، وذلك بھدف تعزیز حمایتھا من 

 التھدیدات السیبرانیة. 

لكویت على توفیر التكنولوجیا وحسب، حیث قمنا وفي كلمتھ، قال كالوسنر: "ال یقتصر حضورنا في ا
في وقت سابق من ھذا العام بتوحید جھودنا مع مؤسسة الكویت للتقدم العلمي من أجل تعزیز التعاون في 
مجاالت تطویر القوى العاملة في قطاعات الصناعة والخدمات والقطاع الخاص، فًضال عن قطاع التعلیم. 

ر قوة عمل مجھزة بمھارات عالیة في الكویت، إذ أنھا تشكل عنصًرا ونحن سعداء بالمساھمة في تطوی
 أساسیًا في بناء اقتصاد معرفي مستدام".

 -انتھى-

 لالستفسارات اإلعالمیة:
 سیمنس، العالقات اإلعالمیة

 تمارا حمدان
 5118100 56 971+ھاتف: 

 tamara.hamdan@siemens.comبرید إلكتروني: 

 www.twitter.com/siemens_press :یرجى متابعتنا على تویتر

(برلین ومیونخ) ھي شركة عالمیة رائدة في مجال التكنولوجیا، تقف على قمة التمیز  Siemens AG شركة سیمنس أیھ جي
عاًما. وتمارس الشركة نشاطھا حول العالم، حیث تركز  170الھندسي، واالبتكار، والجودة، واالعتمادیة، والطابع العالمي منذ أكثر من 

یات الرقمیة. وتعد سیمنس أحد أكبر منتجي التقنیات عالیة الكفاءة والموفرة على مجاالت تولید الطاقة الكھربائیة والتشغیل اآللي والتقن
للطاقة، وتعتبر المورد الرائد للحلول عالیة الكفاءة في مجال تولید ونقل الطاقة الكھربائیة، إضافة إلى كونھا أحد أكبر مزودي حلول 

الصناعیة. ومن خالل الشركة التابعة لھا والمدرجة باسم "سیمنس  البنیة التحتیة والتشغیل اآللي والقوى المحركة والحلول والبرامج
ھیلثینیرز أیھ جي"، تعتبر سیمنس مورداً رائداً لمعدات التصویر الطبي، كأجھزة التصویر المقطعي وأنظمة التصویر بالرنین 

مستخدمة في المیدان الطبي. وخالل المغناطیسي، فضالً عن ریادتھا في مجال أنظمة التشخیص المخبري وحلول تقنیة المعلومات ال
ملیار یورو، بینما بلغ صافي دخلھا  83، وصل إجمالي عائدات الشركة إلى 2017سبتمبر  30، والتي انتھت في 2017السنة المالیة 

د من ألف موظف في جمیع أنحاء العالم. للمزی 337، بلغ عدد موظفي شركة سیمنس نحو 2017ملیار یورو. ومع نھایة سبتمبر  6.2
  .http://www.siemens.comالمعلومات حول الشركة یرجى زیارة الموقع اإللكتروني: 
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