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Press  

 2019سبتمبر  5أبو ظبي في  

 

 لخدمة شركاتها التابعة في الشرق األوسط معامالت المصرفية سيمنس تفتتح مركزاً اقليمياً جديداً لل

 

بسرعة للشركات  خدماتلتوفير ال من داخل سيمنسالمركز يقدم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية  •

 والمكاتب التابعة 

شركة سيمنس كابيتال الشرق األوسط المحدودة يُشرف عليها سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي العالمي  •

 اتية  بالعاصمة اإلمار

 المركز الجديد واحٌد من خمسة مراكز تديرها سيمنس في أسواقها الرئيسية حول العالم  •

 

يقوم بتوفير الخدمات المتكاملة للشركات  للمعامالت المصرفيةمركز إقليمي أعلنت سيمنس عن تأسيس وإطالق 

مركز الجديد تحت اسم شركة سيمنس كابيتال الشرق األوسط الالتابعة لسيمنس في منطقة الشرق األوسط. يعمل 

    المركز المالي العالمي بالعاصمة اإلماراتية.  - المحدودة من موقعها في  سوق أبوظبي العالمي

 

في موائمة خدماتها المصرفية مع التقويمات اإلقليمية أليام الدوام دة سيمنس سيعمل المركز الجديد على مساع

 الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس بمنطقة الشرق األوسط - سيرسدورفرالسيد/ ديتمار  وقال. والمناطق الزمنية المختلفة

يعكس مدى التزام سيمنس تجاه المنطقة وعمالئها عن طريق توفير خدمات  مركز الجديدالان " اثناء حفل االفتتاح

 "في الشرق األوسط. التابعةاتنا أكثر كفاءة وسرعة لشرك مصرفية

      

على مستوى  تديره سيمنس للمعامالت المصرفية اقليمي خامس مركزالمحدودة ق األوسط وتُعد سيمنس كابيتال الشر

مركز الويخدم نيو جيرسي.  و بكين ومومبايالعالم، حيث ينضم المركز الجديد لنظرائه في كل من هونج كونج و

 .شركات سيمنس التابعة في كل من ليبيا ومصر ودول الخليج والعراق وأفغانستان وباكستان واليمن

 

ً على إطالق المركز الجديد، يقول السيد/ العضو المنتدب لشركة سيمنس كابيتال الشرق  - شيسلأورليش  وتعليقا

تمثل منطقة الشرق األوسط أهمية استراتيجية خاصة لشركة سيمنس، ولهذا نواصل ضخ "األوسط المحدودة: 

 تعزيز قدراتنا في المنطقة من أجل خدمة عمالئنا بأفضل صورة ممكنة. إّن افتتاح مركز الخدماتاستثمارات جديدة و

تلبية االحتياجات في دولة اإلمارات سيعمل على دعم مواردنا الداخلية بما يتيح لنا  ةاالقليمي المصرفيةللمعامالت 

 ".بكل سرعة وكفاءة لعمالئنا
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ومن جانبه قال السيد/ ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي، "نرحب 

بوظبي العالمي. إنه لسيعدنا اختيار سيمنس للسوق لتأسيس خامس مركز إقليمي بانضمام سيمنس إلى عائلة سوق أ

لها للمعامالت المصرفية، حيث تؤكد هذه الخطوة على آفاق وفرص النمو التي تقدمها دولة اإلمارات العربية المتحدة 

وق أبوظبي العالمي، والمنطقة كافة للشركات على المدى الطويل. وكونها أصبحت جزءاً من مجتمع األعمال في س

فإن سيمنس ستتمكن من تعزيز سير أعمالها بفضل بيئة األعمال المتكاملة التي يقدمها السوق والتي تشمل خدمات 

أعمال متطورة وإطار تنظيمي متين إلى جانب خدمات فض النزاعات. وإننا نتطلع بدورنا لتقديم كافة الدعم الالزم 

 لــسيمنس محلياً وعالمياً."

 

شركة سيمنس كابيتال الشرق األوسط المحدودة على تسهيل التمويل، بما في ذلك تقديم خدمات رأس المال تعمل 

للشركات التابعة لسيمنس في المنطقة، حيث يُشرف سوق أبو ظبي العالمي على العمليات  المصرفية العامل والخدمات

مخاطر العُمالت وإدارة األموال والسيولة وغيرها  التشغيلية للشركة الناشئة. المركز الجديد مصرح له بتوفير خدمات

 من خدمات اإلشراف على ممارسات الحوكمة في الشركات التابعة لسيمنس في المنطقة.

 

لشرق األوسط في مدينة مصدر في أبوظبي تتاح المقر الرئيسي لشركة سيمنس اافبعد  يأتي افتتاح المركز الجديد

دولة اإلمارات العربية عاصمة في أبوظبي لمعامالت المصرفية ا مركزاإلقليمي و. ومع وجود مقرها 2014عام 

تلبية احتياجات العمالء بشكل بهدف على الوصول ألعلى مستويات التنسيق اإلقليمي اآلن  المتحدة، فإّن سيمنس تعمل

 أفضل. 

 

طقة الشرق األوسط، من خالل منفي على مدار السنوات الخمس الماضية زيادة عدد العاملين واصلت سيمنس لقد 

الشركات شخص في  8000أكثر من اآلن يعمل في المنطقة، حيث  مفرصة عمل جديدة كل عا 135 ير حواليوفت

 .الشرق األوسطوالمكاتب التابعة لسيمنس في 

 -ىانته-

 

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

عاماً. تمارس الشركة نشاطها حول العالم، حيث تركز على  170للتميز الهندسي واالبتكار والجودة واالعتمادية والتميز العالمي ألكثر من 

م الطاقة الموزعة والميكنة اآللية والرقمنة لكل من العمليات التصنيعية توفير حلول توليد وتوزيع الطاقة والبنية التحتية الذكية للمباني ونظ

والصناعات التحويلية. في الوقت نفسه تعد سيمنس للنقل ذات اإلدارة المستقلة، من كبرى الشركات الموفرة لحلول النقل الذكية للسكك 

بإعادة تشكيل سوق االنتقاالت والمسافرين العالمي وكذلك خدمات الحديدية والطرق البرية، حيث تقوم سيمنس من خالل تلك الشركة التابعة 

الشحن. ونظراً المتالكها غالبية أسهم في شركتي سيمنس هيلثينيرز وسيمنس جاميسا للطاقة المتجددة والمدرجتين في البورصة، تُعتبر 

مية، باإلضافة لحلول توليد طاقة الرياح الصديقة للبيئة سيمنس من الشركات الرائدة عالمياً في توفير حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية الرق

، وصل إجمالي 2018سبتمبر  30والمنتهية في  2018من خالل مزارع الرياح التي تقام على اليابسة وداخل المياه. وخالل السنة المالية 

، بلغ عدد موظفي شركة سيمنس 2018بتمبر مليار يورو. ومع نهاية س 6.1مليار يورو، بينما بلغ صافي دخلها  83عائدات الشركة إلى 

ألف موظف في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  379نحو 

www.siemens.com 
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 لالستفسارات اإلعالمية 

 العالقات اإلعالمية، سيمنس

 ةسيرجي علي محمد

 2019 411 56 971+: فتها

 sergie@siemens.com-mohammed.alyبريد الكتروني: 

 www.twitter.com/siemens_press  تابعونا على تويتر: 

mailto:mohammed.aly-sergie@siemens.com
http://www.twitter.com/siemens_press

