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تاریخیة لتنمیة القدرات المحلیة فيعون مذكرة تفاھٍموقُِّی" صباح األحمد للموھبة واإلبداع"و" التقدم العلمي"سیمنس و
الصناعة والتكنولوجیامجاالت

ز قدرات البالد في البحث والتطویر واالبتكارعزِّاالتفاق یُ ·
طلق برامج للتعلیم التقني والصناعي لبناء قدرات الشباب الكویتيسیمنس سُت·
لتقدم العلمي ومركز صباح األحمد للموھبة واإلبداع وسیمنس تجاه رؤیة الكویت التزام تام من مؤسسة الكویت ل·

2035
.للتدریب واالبتكار في الكویتمركٍزتشمل تأسیَسبعیدة األمدالرؤیة ·

مع مذكرة تفاھٍمعن توقیعھما التابع للمؤسسةد للموھبة واإلبداعأعلنت مؤسسة الكویت للتقدم العلمي ومركز صباح األحم
استراتیجیة بین المؤسسة ومركز صباح األحمد للموھبة واإلبداع ؤسس لشراكةٍ ا أن تمن شأنھ،شركة سیمنس العالمیة

.ا من التزام المؤسسة وسیمنس بتعزیز التبادل المعرفينس في مختلف المجاالت، وذلك انطالًقوسیم

وتطویر مھارات القوى ،دولة الكویتل الرقمي بالتحوُّتنمیة ھدف اإلسھام في بجاءت تلك المذكرة بین األطراف الثالثة 
مؤسسة ومركز صباح األحمد في مجاالت البحث والتطویر واإلبداع، السیمنس مع وبھذا الصدد، ستتعاون . العاملة المحلیة

على الدور ك الضوَءط ھذا التحرُّسلِّویُ . المحلیةالتكنولوجیا الرقمیة والتدریب وتنمیة مھارات القوى العاملةتعزیز إلى جانب 
ز من أھمیة االتفاق عزِّ، مما یُ 2035یدعم رؤیتھا لعام،لدولة الكویت في مجال التكنولوجیاھ سیمنس كشریكٍ الذي تضطلع ب

.في دفع آفاق التقدم التكنولوجي والمعرفي في البالد

مدیر عام مركز صباح األحمد ،الدكتور عمر البنايو،مؤسسةالمدیر عام ،الدكتور عدنان شھاب الدینالثالثيع االتفاَقوقَّ
والمدیرالرئیس،حضور جو كایزربوذلك،سیمنس الكویتوھیربرت كالوزنر، الرئیس التنفیذي لشركة،للموھبة واإلبداع

.كارلفرید بیرغنرالسفیر األلماني لدى الكویتسعادة والعالمیةالتنفیذي لشركة سیمنس 

ر سیمنس التعلیم التقني للقوى العاملة المحلیة من خالل أكادیمیة سیمنس وفِّاقتصاد المعرفة، سُتتبنيإلىا لسعي الكویت ودعًم
برنامج سیمنس للتدریب الصناعيبمعرفتھا من خالل أیًضا شارك سُتو،)Siemens Power Academy(باور 

)SITRAIN(، ٍت باتطلَّتفي بمُ و،على المستقبلز ركِّطویر مناھج ُتمن الجامعات الكویتیة لتباإلضافة إلى  التعاون مع عدد
)SMSCP(برنامج شھادة سیمنس ألنظمة المیكانیكا اإللكترونیة ا أیًضالشركةقدموجب االتفاق، سُتوبمُ . القطاع الصناعي

ي األتمتة والصناعات في مجاَلالطالب المھتمین بتطویر مھاراتھملوذلك لك، مركز صباح األحمد للموھبة واإلبداعب
.التحویلیة
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ر للشباب وفِّیُ ،ا بأحدث الوسائلًدزوَّمُ ،الرقميا لالبتكارس سیمنس مركًزؤسِّ ، سُتبعیدة األمدا لرؤیة مذكرة التفاھم ووفًق
الل الخبرة العملیة ومن خ. حاجة اقتصاد البالد اآلخذ في النموعلى المھارات التقنیة المتقدمة الالزمة لسدِّالتدریب الكویتیین 

لصناعات التي لالصقل مھاراتھم الرقمیة وتعزیز التبادل العلمي دعًمالمتقدمة، سیحصل الطالب على فرصةٍ بالتكنولوجیا
.مجاالت العمل الرقمينحو،ردطِّمُ بشكٍل،تتجھ

جل من أ،واحد مع سیمنسنعمل كفریٍقأن الیومنایسرُّوللبالد،أھمیًةشبابنا ھم المورد األكثر ":عمر البناي الدكتوروقال
إلى أنَّا، مشیًر"القتصادنا في المستقبلاألساس لون حجرشكِّالذین سیُ ،تعزیز القدرات التقنیة والرقمیة لدى شباب الكویت

ستدام لدولة یمكنھا دعم النمو المُ ،بدعةرائدة ومُ مع شركاتٍ نوعیة لدخول في شراكاتٍ المؤسسة بااستراتیجیةاالتفاق یعكس 
.فق مع استراتیجیات النمو الموضوعةبما یتَّ،الكویت

تعاون ا إلى أنَّ، مشیًر"تدامسان من أجل مستقبل مُ ھمَّالتعلیم وتمكین الشباب عامالن مُ "ھیربرت كالوزنر إنَّقال بدوره 
مع مؤسسة الكویت للتقدم العلمي ومركز صباح األحمد للموھبة واإلبداع لتدریب الشباب الكویتي وتعزیز مھاراتھم سیمنس

قھ ھذا النوعحقِّیُ ین العام والخاص وما یمكن أن لقطاَععظیمة لتسلیط الضوء على الشراكات بین افرصٌة،في العالم الرقمي
ز مذكرة التفاھم ھذه عزِّوُت،اعاًم60ا لدولة الكویت على مدار ما ال یقل عن ت سیمنس شریًكلقد ظلَّ":امضیًف.من الشراكات

". التزامنا تجاه ھذا البلد

-انتھى -

: خلفیة عن شركة سیمنز 

للتمیز )برلین ومیونخ(Siemens AGشركة سیمنس أیه جي  هي شركة عالمیة رائدة في مجال التكنولوجیا، حیث أصبح اسمها مرادفًا

تمارس الشركة نشاطها في جمیع أنحاء العالم، حیث تركز . عامًا170الهندسي واالبتكار والجودة واالعتمادیة والتمیز العالمي ألكثر من 

في نفس الوقت، ُتعد سیمنس أحد أكبر منتجي التقنیات عالیة الكفاءة . د الطاقة الكهربائیة والتشغیل اآللي والتحول الرقميعلى مجاالت تولی

محركة والموفرة للطاقة والموارد، إضافة إلى كونها أحد أكبر مزودي حلول تولید ونقل الطاقة وحلول البنیة التحتیة والتشغیل اآللي والقوى ال

لمعدات التصویر الطبي، كأجهزة التصویر المقطعي وأنظمة . برامج الصناعیةوالحلول وال رائدًا وعالوة على ذلك، ُتعتبر سیمنس موردًا

عن ریادتها في مجال أنظمة التشخیص المخبري وحلول تقنیة المعلومات المستخدمة في المیدان  التصویر بالرنین المغناطیسي، فضًال

ملیار یورو، بینما بلغ 83.0، وصل إجمالي عائدات الشركة إلى 2017سبتمبر 30، والمنتهیة في 2017وخالل السنة المالیة . الطبي

. ألف موظف في جمیع أنحاء العالم372، بلغ عدد موظفي شركة سیمنس نحو 2017ومع نهایة سبتمبر . ملیار یورو6.2صافي دخلها 

.http://www.siemens.com: إللكترونيللمزید من المعلومات حول الشركة، یرجى زیارة الموقع ا

	

معلومات االتصال للسادة الصحفیین 

تامارا حمدان
5118100	56	971+: ھاتف

http://www.siemens.com/
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tamara.hamdan@siemens.com: برید إلكتروني

ویبر شاندویك 
Siemens@webershandwick.com: برید إلكتروني

Siemens_me@: تابعونا على  تویتر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: عن مركز صباح األحمد 

بمبادرة سامیة من حضرة صاحب السمو أمیر البالد 2010العلمي أنشىء في مایو ھو أحد مراكز مؤسسة الكویت للتقدم 
یقوم باكتشاف . ورئیس مجلس إدارة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي الشیخ صباح األحمد الجابر الصباح، حفظھ هللا ورعاه

ة والمناخ المالئمین على النحو الذي ورعایة المتمیزین والموھوبین والمبدعین من أبناء دولة الكویت من خالل توفیر البیئ
.یبرز تمیزھم ومواھبھم وإبداعاتھم وینمیھا، ویتیح الفرص المالئمة لتحویل أفكارھم إلى إبداعات ملموسة

یھدف مركز صباح األحمد إلى رعایة األفراد الموھوبین والمبدعین من أبناء دولة الكویت، وتعزیز ثقافة اإلبداع لدى أوساط 
وتطویر ر الوعي ، ورصد اإلمكانات اإلبداعیة المتمیزة من فئات الناشئة والشباب والكشف عنھا واحتضانھا،المجتمع ونش

الخبرات وصقل المھارات الخاصة بالموھوبین والمبدعین، والتواصل مع المؤسسات المحلیة والعالمیة المعنیة برعایة 
.الموھوبین المبدعي، واالستثمار اإلبداعات الوطنیة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: عن مؤسسة الكویت للتقدم العلمي 

بموجب مرسوم أمیري أصدره سمو 1976في عام ھي مؤسسة خاصة غیر ربحیة تأسست مؤسسة الكویت للتقدم العلمي 
، بھدف إیجاد ورعایة ثقافة مزدھرة بالعلوم، الصباح، طیب هللا ثراهأمیر دولة الكویت الراحل، الشیخ جابر األحمد الجابر 

.والتكنولوجیا، واالبتكار وتحقیق االستدامة في دولة الكویت

یترأس مجلس إدارة المؤسسة حضرة صاحب السمو أمیر البالد الشیخ صباح األحمد الجابر الصباح حفظھ هللا ورعاه، ویتم 
تقدم العلمي من خالل شركات القطاع الخاص المساھمة في الكویت كجزء من مسؤولیتھا تمویل أنشطة مؤسسة الكویت لل

.في المئة من صافي أرباحھا السنویة1االجتماعیة، حیث تبلغ نسبة المساھمات حالیا 

، من خالل طرح برامج ومبادرات تركز على تحسین تعلیم وطرق تدریس العلوم، في المجتمعنشر الثقافة العلمیة 
والریاضیات بالتعاون مع وزارة التربیة، واستخدام وسائل اإلعالم الجدیدة في نشر المحتوى العلمي العربي للجمھور وفئة 

لمؤسسات العلمیة الكویتیة، تعزیز قدرات البحث والتطویر في اكما تسعى المؤسسة إلى . الشباب على وجھ الخصوص
واالھتمام باألولویات الوطنیة، من خالل دعم الباحثین وتنفیذ البحوث التطبیقیة، باإلضافة إلى نشر التكنولوجیا المفیدة 

بناء القدرات المعنیة باالبتكار في الشركات ولدى األفراد، من خالل تعزیز ودعم االبتكار في وتھدف المؤسسة إلى . والجدیدة

mailto:tamara.hamdan@siemens.com
mailto:Siemens@webershandwick.com
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س المال البشري في القطاع الخاص وبین الشباب بصفة عامة، ودعم االبتكار القائم على التكنولوجیا في الشركات الصغیرة رأ
.والمتوسطة


