
Siemens AG
Communications
Head: Clarissa Haller

Wittelsbacherplatz 2
80333 Munich
Germany

Page 1/2

خبر صحافي
2018إبریل 23

شركة سیمنس في میونخ لفي زیارةلطان آل نهیانزاید بن سالشیخ سمو

بزیارة المقار الرئیسیة لشركة سیمنس العالمیة في مدینة خلیفة آل نهیانقام سمو الشیخ زاید بن سلطان بن

الرئیس والرئیس التنفیذي لشركة -جو كایسرزاید، السیداستقبل سمو الشیخ. یة یوم الجمعةمیونخ األلمان

وخالل زیارته . عضو مجلس اإلدارة ورئیس القطاع التكنولوجي بالشركة-روالند بوش، والسیدAGسیمنس 

زاید بجولة تفقدیة للمقر الرئیسي لمبنى الشركة، كما استمع سموه یة العالمیة، قام الشیخالتكنولوجللشركة 

لشرح تفصیلي عن التواجد القوي والممتد لشركة سیمنس في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، باإلضافة 

لى تطویر قطاعات الستعراض كبار مسئولي سیمنس ألحدث ابتكاراتها التكنولوجیة، وآثار تلك التكنولوجیا ع

. األعمال والمجتمعات على اختالفها

وكان من بین الموضوعات التي تمت مناقشتها خالل الجولة، طموح دولة اإلمارات ببناء اقتصاد مستدام 

براز دور سیمنس ومساهماتها الهامة في تنفیذ إتم كذلك . س لتلك الرؤیة الطموحةومتنوع، وكیفیة دعم سیمن

كبرى مشروعات البنیة التحتیة في اإلمارات والتزامها بإعداد شباب الدولة لقیادة دفة التحول الرقمي من خالل 

. منح البرمجیات التي قدمتها مؤخرًا

عن خططها لزیادة استثماراتها في الم شركة سیمنس أعلنت مؤخرًا جال الرقمي بالشرق تجدر اإلشارة أّن

هذا وقد ركزت الشركة في . ملیون دوالر خالل السنوات الثالث القادمة500األوسط، من خالل ضخ 

.مكانیاتها في مجال البحوث والتطویر بالمنطقةٕاسنوات الماضیة على دعم قدراتها و ال

- انتهى-

:لالستفسارات اإلعالمیة



Siemens AG Press Release

Siemens AG
Communications
Head: Clarissa Haller

Wittelsbacherplatz 2
80333 Munich
Germany

Page 2/2

تمارا حمدان

5118100 56 971+: هاتف

tamara.hamdan@siemens.com: برید إلكتروني

Siemens_me@:یرجى متابعتنا على تویتر

، الهندسي، تقف على قمة التمیز التكنولوجیاهي شركة عالمیة رائدة في مجال)برلین ومیونخ(Siemens AGشركة سیمنس أیه جي

مجاالتعلىتركزحیث،حول العالمنشاطهاالشركةوتمارس. عاًما170منذ أكثر من ة، واالعتمادیة، والطابع العالميوالجودواالبتكار، 

وتعد سیمنس أحد أكبر منتجي التقنیات عالیة الكفاءة والموفرة للطاقة، وتعتبر المورد . الرقمیةوالتقنیاتاآلليوالتشغیلالكهربائیةالطاقةتولید

إضافة إلى كونها أحد أكبر مزودي حلول البنیة التحتیة والتشغیل اآللي ئد للحلول عالیة الكفاءة في مجال تولید ونقل الطاقة الكهربائیة،الرا

، تعتبر سیمنس موردًا"سیمنس هیلثینیرز أیه جي"ومن خالل الشركة التابعة لها والمدرجة باسم .والقوى المحركة والحلول والبرامج الصناعیة

عن ریادتها في مجال أنظمة  لمعدات التصویر الطبي، كأجهزة التصویر المقطعي وأنظمة التصویر بالرنین المغناطیسي، فضًال رائدًا

سبتمبر 30، والتي انتهت في 2017وخالل السنة المالیة . التشخیص المخبري وحلول تقنیة المعلومات المستخدمة في المیدان الطبي

، بلغ عدد 2017ومع نهایة سبتمبر . ملیار یورو6.2ملیار یورو، بینما بلغ صافي دخلها 83دات الشركة إلى ، وصل إجمالي عائ2017

: للمزید من المعلومات حول الشركة یرجى زیارة الموقع اإللكتروني. ألف موظف في جمیع أنحاء العالم337موظفي شركة سیمنس نحو 

http://www.siemens.com.
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