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  خبر صحفي

7107مايو  7أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة،    

 ، دبيالرقمي للتحول الترويجية سيمنس حملة: تقرير

 التحول الرقميرحلة التفكير تقود  وطريقةالمهارات والتعاون 

  خاللالرئيسية للتحول الرقمي محركات التعليم يحددون القطاع والقطاع الخاص و الصناعة من خبراء 
 في دبي الرقميللتحول  سسيمن حملة

 الكويت و  ظبيو أبفي  ستقامسلسلة معارض متنقلة من ضاألولى هي ترويجية في دبي الحملة ال
 القاهرة والدوحةو 

قطاع من قادة شّدد ، الرقميللتحول الترويجية  من سلسلة عروض سيمنسضفي أول معرض متنقل 
المهارات والتعاون لى أهمية ع، مارات العربية المتحدةإلدولة ابالتعليم والقطاع الخاص قطاع الصناعة و 

تم تسليط و . الرقميعملية التحّول  اتزدهر فيهمنظومة تطوير ة لرئيسيوامل باعتبارها ع التفكير وطريقة
التحديات والفرص التي دراسة إلى  تهدفالتي  حافل بالمناقشاتهذه المواضيع خالل يوم الضوء على 

 .التحول الرقمي رحلة نجاحلضرورية تواجه الشركات والمؤسسات، والعوامل ال

وفي كلمته االفتتاحية، قال سامر بحصلي، الشريك ورئيس قطاع األعمال الرقمية والتكنولوجيا لدى شركة 
. إن التحول الرقمي يحُدث اآلن، ويجب أن نتقبل ذلك ونستوعبه"( بوز أند كومباني سابًقا)& استراتيجي

أين نريد أن نكون؟ هل نريد استخدام التقنيات الرقمية لتحديث مؤسساتنا؟ أم نريد : وعلينا أن نسأل أنفسنا
أن نكون مبتكرين؟ فإذا كنا نريد بالفعل أن نحمي أنفسنا من المنافسة، فعلينا االنطالق إلى أبعد ما 

 ."عنستطي

. التحول الرقميرحلة المطلوبة لدفع التفكير  طريقةعند مناقشة  متكرراً  موضوعاً ريادة وكانت الهذا 
 ،ويشير ديتمار سيرسدورفر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الشرق األوسط واإلمارات العربية المتحدة

جوانب باقي تمكين حرص على ن الإال أ، من القمةشاملة رؤية امتالك أنه وعلى الرغم من أهمية إلى 
من المهم تمكين الناس ": أضاف ديتمارو . جداً  أمر ضروريهو ملموسة  اتإلحداث تغيير المؤسسة 

لم ما فإن احتمال الفشل سيظل قائمًا ، قويةلديك استراتيجية رقمية  تألنه حتى لو كان ،المؤسسةداخل 
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من قبل التحول الرقمي ويجب أن يتم احتضان . تكن بقية جوانب المؤسسة على نفس تلك السوية
 ".التغييرهو المحرك الرئيسي لهذا الرئيس التنفيذي إال أن  ،الجميع

ذا أردت استخدام التقنيات . إن القيادة تتعلق بالمسؤولية والرؤية: "وُيوافق بحصلي على ذلك قائالً  وا 
ظيمي في المؤسسات، حيث أن ذلك لن الرقمية كعامل ابتكاري، فيجب أن يأتي ذلك من قمة الهرم التن

 ."ينجح أبًدا ما لم يتولى الرئيس التنفيذي قيادة جدول األعمال بنفسه

الرقمي  التحول، إلى أن المسؤولين عن قيادة NXNوأشار غازي عطا اهلل، الرئيس التنفيذي لمجموعة 
تقنية مدراء إال أن ، ةرؤيلك المتيجب على الرئيس التنفيذي أن ي: "، قائالً أيضاً  يجب أن يكونوا استباقيين

الرئيس ينبغي انتظار ال . التأثير على الشركةنهم من ما يمكّ ب أن يكونوا أكثر طموحاً يجب المعلومات 
 ."تغييرتكون جزءًا من الو ًا تكون طموحماذا يجب أن تفعل، بل يتوجب أن  قول لكليالتنفيذي 

على الشركات مراجعة عقليتها التشغيلية بعناية  في نهاية المطاف،: "وُيضيف بحصلي في هذا السياق
فهي تحتاج إلى الشروع في ذلك باعتماد منهج مرن ومتقبل لإلخفاق، فعليك . عند دراسة أي تحول رقمي

 ".أن تتبنى ثقافة التعلم السريع والدائم

دي، و حسين المحم أشارقد و  .يواجه الجميع المهارات المناسبة في السوق اإلقليمية تحدياً توافر هذا ويعد 
إلى أن التغيير الرقمي سيتطلب كية في الشارقة، ياألعمال التجارية للجامعة األمر  الرئيس التنفيذي لشركة

أنه من المهم كما أضاف ب. عليه المستقبلكون الشباب سيقررون ما سيوأن  ،في التعليم اً استثمار 
الجامعات في دولة اإلمارات في مختلف  االستثمار في البحث والتطوير واالبتكار لدفع عجلة التحول

 .العربية المتحدة

وهو العقد الماضي،  خاللمليارات يورو في مجال البرمجيات  01وقد استثمرت شركة سيمنس حوالي 
حظى ت": الذي قال أيضاً  ،سيرسدورفرب سبح، هان يحتاجماألدوات المناسبة لتوفير لضمان جوهري أمر 

ومن . جيل اليوم الحرية التي يحتاجها إلحداث التغييرلمنح بأهمية بالغة التكنولوجيا واالبتكار والتدريب 
في لجامعات مليون يورو  011إلى تصل قيمتها تصل قيمتها تراخيص برمجيات هنا يأتي قيامنا بمنح 

 ".اإلمارات العربية المتحدة

تسعى إلى توعية الطالب بنظام هي ، و يةاإلمارات" عام الخير"مبادرة المنحة من جاءت فكرة هذه وقد 
، وبرنامج إدارة دورة حياة "مايندسفير"األشياء ة إلنترنت يالسحابالحوسبة التشغيل المفتوح القائم على 
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مارات العربية المتحدة إلجزء من تركيز الشركة على دعم طموحات دولة اتأتي هذه المنحة ككما . المنتج
 .ناء اقتصاد قائم على المعرفةبل

في مجال هارات ستكون الم: "أضاف عطاهللفي مداخلة له حول المهارات والتعليم في العصر الرقمي، و 
األشخاص المناسبين وتحتاج الشركات إلى توظيف . ية كبيرة من اآلن وصاعداً أهمذات البيانات 
 ".عليها بناءً هم قراراتيتخذون الذين و البيانات، على فهم القادرين 

، أن األجيال الشابة هي في وضع لدى شركة مبادلة لطيرانصناعة ا وحدةويؤكد بدر العلماء، رئيس 
تغيير توقون لنحن بحاجة إلى أشخاص ي": ويقول في ذلك. الرقميحّول التعجلة دفع يتيح لها جيد 
أعتقد أن الجيل . األمورن على إنجاز و وقادر  ،ن للتعلمو مستعدو ، يمتازون بالتنوعأشخاص ، العالم

 ".شغوف بالتغيير، و األصغر منفتح جداً 

كما كان هناك اتفاق مشترك على أهمية القرارات التكنولوجية في رحلة التحول الرقمي الشاملة، وفي هذا 
ال يمكن التفكير في التقنيات الرقمية في سياق تكنولوجيا واحدة، مهما كانت : "الصدد ُيعلق بحصلي

 ".جيدة

التحول دراسة عند التي تعمل بها المؤسسة إطار عقلية التفكير خارج فمن المهم جدًا ًا لبدر العلماء، ووفق
كامل حول تثقيف العميل تتمثل في ضرورة هناك مسؤولية ": يقول العلماء في هذا الشأنو . الرقمي

أن العميل إنترنت األشياء، وعلى منصة ال تتعلق فقط بذلك ف ،يوفرها التحول الرقميالتي مكانات اإل
 هذه التقنياتيجب أن نركز على استخدام من هنا و . أن توفره له للتقنيات الرقميةما يمكن يدرك 

 ".بناء تجربة أفضل لعمالئنا وأصحاب المصلحةبالتالي و ، اكلمشلل ولحلتوفير الل التحويلية

أول أجزاء إلنتاج للطيران وستراتا واالتحاد  سإلى التعاون األخير بين شركة سيمنبدر العلماء كما أشار 
كمثال رئيسي داخلية للطائرات، تم تصنيعها بتقنية الطباعة ثالثية األبعاد في منطقة الشرق األوسط، 

 .ة محلياً يتقنيات الرقماللنشر رئيسية الشراكات كأداة محورية على 

 ب أن يكون برنامج التحول شامالً يج. هو مسؤولية مشتركةما ن تحويل مدينة إ" :عطا اهللأضاف و 
 ".أو القطاع الخاص يالحكومعلى الصعيد وليس فقط 
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قال في شأن متصل، و . في مجال التعليم وتنمية المهارات أيضاً ًا حاسمدورًا الشراكات  وستلعب
كلما و . أكبر في بناء اقتصاد المعرفة رى أن الجامعات في دولة اإلمارات تلعب دوراً نحن ن: "ديو المحم
 ".فضلأنتائجنا كلما كانت ، ةكاديميهيئات األبين القطاعين العام والخاص والعاون الت ازداد

معارض الفعاليات و من المن سلسلة ضفي دبي هو األول  الترويجي للتحول الرقمي سيمنسعرض  وكان
إلى الكويت  توجهتأن قبل المقبل، مايو  72أبوظبي يوم إلى المحطة القادمة ستنتقل في التي قليمية، اإل

وقدرته على آفاق التحول الرقمي المشاركين في جلسات الفعالية لمناقشة كان من بين و . والدوحة والقاهرة
دارة البيانات، ومدير عام  كل من خلق القيمة للعمالء، بيتر جون بويتالر، رئيس قسم البنية التحتية وا 

لخدمات  أبو صفيه، رئيس قسم األبحاث والتطويرالدكتور عبد القادر و شركة آتوس في الشرق األوسط، 
، نائب الرئيس التنفيذي لخدمات خاليليمبادلة، وعاصم  اتصال الطيران في شركةتكنولوجيا و  الدفاع

 .سسيمنشركة  لدى في الشرق األوسط العمالء الصناعيين

حوار مفتوح إطالق تشجيع و الترويجية ه الحمالتهدفنا من وراء هذه إن : "ديتمار سيرسدورفرأضاف و 
ن نتصدى أنريد ونحن . التحول الرقميبيين نالمعبين أصحاب المصلحة الرئيسيين مفيد و وصادق 

عمال واقتصادات أوبناء  التحول الرقميونضع خارطة طريق لتنفيذ  ،المعرفةتشارك للتحديات ون
 ".أقوى ومجتمعات

دبي،  7171عمليات الذكية لمعرض إكسبو وجدير بالذكر أن سيمنس هي شريك ممتاز للبنية التحتية وال
يندسفير، وهو نظام تشغيل مفتوح إلنترنت األشياء، لتحسين إدارة الطاقة والبناء في اوستقوم بتنفيذ نظام م

 .موقع المعرض

### 

 :لالستفسارات الصحافية، يرجى التواصل مع
 3873 200 55 971+مايكل بالمر، هاتف 

 michael.j.palmer@siemens.com: بريد الكتروني
Siemens@webershandwick.com 

 

 www.twitter.com/siemens_press : تابعونا على تويتر
 

هي شركة عالمية رائدة في مجاالت التكنولوجيا واإللكترونيات ومحطات توليد ( برلين وميونخ) Siemens AG شركة سيمنس أيه جي
 061ومنذ أكثر من . الطاقة الكهربائية والهندسة الكهربائية، ومتخصصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والرعاية الصحية
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وتمارس الشركة نشاطها في أكثر . ى قمة التميز التكنولوجي، واالبتكار، والجودة، واالعتمادية، والطابع العالميعاًما، تقف سيمنس عل
وتعد سيمنس أحد أكبر منتجي . دولة، حيث تركز على مجاالت توليد الطاقة الكهربائية والتشغيل اآللي والتقنيات الرقمية 711من 

اقة، وتعتبر المورد الرائد للحلول عالية الكفاءة في مجال توليد ونقل الطاقة الكهربائية، إضافة إلى التقنيات عالية الكفاءة والموفرة للط
وعالوة على ذلك، تعتبر . كونها أحد أكبر مزودي حلول البنية التحتية والتشغيل اآللي والقوى المحركة والحلول والبرامج الصناعية

كأجهزة التصوير المقطعي وأنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي، فضاًل عن ريادتها في  سيمنس موردًا رائدًا لمعدات التصوير الطبي،
، والتي انتهت في 7106وخالل السنة المالية . مجال أنظمة التشخيص المخبري وحلول تقنية المعلومات المستخدمة في الميدان الطبي

ومع نهاية سبتمبر . مليار يورو 196و، بينما بلغ صافي دخلها مليار يور  7,96، وصل إجمالي عائدات الشركة إلى 7106سبتمبر  21
للمزيد من المعلومات حول الشركة يرجى زيارة . ألف موظف في جميع أنحاء العالم 210، بلغ عدد موظفي شركة سيمنس نحو 7106

  .http://www.siemens.com: الموقع اإللكتروني
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