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Press  

 2021 فبراير  2القاهرة في   

 

سيمنس تُعيّن داليا شكري في منصب رئيس القطاع المالي للشركة 

 في مصر 

 

كل من الشرق األوسط وأوروبا  رفيعة في  مناصب ماليةشغلت خاللها خبرة تتخطى عشرين عاًما ب تتمتعشكري  •

 وأفريقيا   

 

. تتمتع 2021يناير أعلنت سيمنس مصر عن تعيين السيدة/داليا شكري في منصب رئيس القطاع المالي للشركة اعتباًرا من 

فقبل  العالمية، األدويةشركات كبرى في  الرفيعة داليا بخبرة تتجاوز عشرين عاًما شغلت خاللها عدًدا من المناصب المالية

منصب مدير عام القطاع المالي الدولي في شركة أسترازينيكا، وقبل ذلك شغلت انضمامها للعمل في سيمنس، شغلت داليا 

، وامتدت مسئولياتها الوظيفية في تلك المناصب لتشمل كل من مناصب مالية رفيعة في كل من مصر والمملكة المتحدة وفرنسا

ت داليا على درجة علمية في أسترازينيكا وبريستول مايرز سكويب. حصل تيفي شرك أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا

   المحاسبة من جامعة عين شمس.    

 

التي انضمت الترحيب بزميلتنا داليا شكري  الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر: "يسعدنا-السيد/مصطفى الباجوري و يعلق

 هذا القطاع  نألعمالنا، ليس فقط أل الداعمة واحًدا من أهم الوظائفالمالي القطاع هذا ويمثل سرة سيمنس مصر. مؤخًرا أل

يضمن سالمة اإلجراءات المالية واالستقرار المالي  ماداء بيراقب األ  هيضع ويدير ويراقب كافة الموازنات المالية، ولكن ألن

 ،مصرو ئهاوعمال الشركة وفي دعم نتمنى لداليا كل النجاح والتوفيق في منصبها الجديد،وبهذه المناسبة،  لسيمنس مصر.

    .مسيرتها في التحول الرقمي والتنمية المستدامة"ل مع مواصلة البالد خاصة

 

االنضمام لواحدة من كبرى الشركات التكنولوجية التي  يسعدني داليا شكري على تعيينها في منصبها الجديدة بقولها: " قولوت

في أهم المشروعات  لصناعة، باإلضافة لدورها الرياديتُعد من أهم المساهمين في التحول الرقمي لقطاعي البنية التحتية وا

التنموية في مصر. في الوقت نفسه، أتطلع لتقديم أفضل مستوى من األداء واإلجراءات والترتيبات المالية لسيمنس وعمالئنا 

     .بما يعمل على تحويل الرؤى الطموحة للشركة إلى حقيقة واقعة"
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نشاط في السوق المصري منذ قيام مؤسسها، فيرنر فون سيمنس، بمد أول كابل اتصاالت عبر تجدر اإلشارة أّن سيمنس تعمل ب

ومنذ  في القاهرة، لها كتبم ولافتتحت سيمنس أ 1901ربط مدينتي السويس وعدن. وفي عام ل 1859حمر عام البحر األ

 البالد.  في  التحتية الحيويةمن كبرى الشركات التي تساهم في إقامة مشروعات البنية سيمنس  صبحتأ حينذلك ال

 

 

 

 لالستفسارات اإلعالمية 

 ريهام خيري

 2206582 122 20+موبايل: 

 riham.khairy@siemens.comبريد الكتروني: 

    www.twitter.com/Siemens_pressتويتر: تابعونا على 

 

 

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

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

 ذكية للمباني ونظم الطاقة الموزعة والميكنة اآللية والرقمنة لكل من العمليات التصنيعية والصناعات التحويلية.التحتية  ال بنية  ال  حلول  توفير

سيمنس للنقل، كبرى  ومن خالل    وتعمل سيمنس على الدمج بين العالمين الواقعي واالفتراضي لصالح عمالئها والمجتمعات التي تعمل بها.

تقوم سيمنس بإعادة تشكيل سوق االنتقاالت الشركات العالمية المتخصصة في حلول االنتقاالت لكل من السكك الحديدية والطرق البرية، 

تُعتبر سيمنس المدرجة في البورصة،    سيمنس هيلثينيرز  شركةعالمي وكذلك خدمات الشحن. ونظراً المتالكها غالبية أسهم في  والمسافرين ال

ً في توفير حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية الرقمية، باإلضافة ل شركة سيمنس في ذلك تمتلك سيمنس أسهم من الشركات الرائدة عالميا

وخالل السنة  . 2020سبتمبر  28لرائدة في حلول نقل وتوليد الطاقة الكهربائية، وتم ادراجها في البورصة يوم للطاقة، الشركة العالمية ا

 4.2مليار يورو، بينما بلغ صافي دخلها  57.1إلى  المجموعة ، وصل إجمالي عائدات2020سبتمبر  30والمنتهية في  2019المالية 

على أساس استمرار    ألف موظف في جميع أنحاء العالم  293د موظفي شركة سيمنس نحو  ، بلغ عد2020مليار يورو. ومع نهاية سبتمبر  

   www.siemens.comلمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني   العمليات التشغيلية للشركة.
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