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معالي المھندس المزروعي یزور شركة سیمنس في أكبر معرض 
تكنولوجي صناعي في العالم

ورئیس وزیر الطاقة والصناعة بدولة اإلمارات العربیة المتحدةالمزروعي، استقبلت شركة سیمنس معالي المھندس سھیل 

في ھانوفر بألمانیاداخل أكبر ،"أوبك"مؤتمر  ً .معرض صناعي في العالم وھو المعرض الُمقام حالیا

معالي الوزیر المزروعي على أحدث التقنیَّات َعأطلوفي خالل زیارتھ لجناح شركة سیمنس داخل معرض ھانوفر میسي، 

التي سُتشكل االصطناعي وغیرھا من الحلول في العالم ومن ضمنھا، تكنولوجیا التصنیع باإلضافة وتقنّیات الذكاء ةالرقمی

اتدرات قطاعیز قُتعزسبیلفيتُساھم فیھ ھذه التقنّیاتالدور الذي یمكن أن ة والنفط والغاز في العالم ومستقبل صناعة الطاق

.عمال المحلیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة وخلق قیمة ُمضافةاأل

ھذا وقد قام دیتمار سیرسدورفر، الرئیس التنفیذي لشركة سیمنس بالشرق األوسط بالترحیب بمعالي الوزیر داخل جناح سیمنس 

. وذلك في حضور سعادة السفیر على األحمد سفیر دولة اإلمارات العربیة المتحدة في ألمانیا

:الرجاء التواصل معللسادة الصحفیینلمزید من المعلومات
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للتمیز الھندسي واالبتكار والجودة ھي شركة عالمیة ر) برلین ومیونخ(Siemens AGشركة سیمنس أیھ جي ائدة في مجال التكنولوجیا، حیث أصبح اسمھا مرادفاً

في نفس . تمارس الشركة نشاطھا عالمیاً، حیث تركز على مجاالت تولید الطاقة الكھربائیة والمیكنة اآللیة والتحول الرقمي. عاما170ًواالعتمادیة والتمیز العالمي ألكثر من 

ول البنیة التحتیة والمیكنة منس أحد أكبر منتجي التقنیات عالیة الكفاءة والموفرة للطاقة والموارد، إضافة إلى كونھا أحد أكبر مزودي حلول تولید ونقل الطاقة وحلالوقت، ُتعد سی

لمعدات التصو. اآللیة والقوى المحركة والحلول والبرامج الصناعیة رائداً یر الطبي، كأجھزة التصویر المقطعي وأنظمة التصویر وعالوة على ذلك، ُتعتبر سیمنس موردًا

عن ریادتھا في مجال أنظمة التشخیص المخبري وحلول تقنیة المعلومات المستخدمة في المیدان الطبي ، والمنتھیة في 2017وخالل السنة المالیة . بالرنین المغناطیسي، فضالً

، بلغ عدد موظفي شركة 2017ومع نھایة سبتمبر . ملیار یورو6,2لیار یورو، بینما بلغ صافي دخلھا م83,0، وصل إجمالي عائدات الشركة إلى  2017سبتمبر 30

www.siemens.comللمزید من المعلومات حول الشركة، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني. ألف موظف في جمیع أنحاء العالم372سیمنس نحو 
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