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سيمنس تستحوذ على مجموعة استيك  ESTEQلإلسراع بوتيرة
التحول الرقمي لعمالئها في دولة اإلمارات العربية المتحدة
●

سيمنس تستثمر بكثافة في اإلمارات العربية المتحدة للترويج لبرمجيات وحلول الشركة ال ُمصممة للصناعات
الرقمية

●

االستحواذ على شركة التوزيع استيك  ESTEQيضيف لشركة سيمنس فريقا ً متميزا ً يتمتع بخبرات كبيرة
وعالقات طويلة األجل مع العمالء

أعلنت سيمنس لبرمجيات الصناعات الرقمية اليوم عن توقيعها على اتفاقية تقوم الشركة بموجبها باالستحواذ على أصول
مجموعة استيك  ESTEQالمتخصصة في توزيع برمجيات إدارة دورة حياة المنتج وتصميم المنتجات والمحاكاة
اإلفتراضية ،باإلضافة إلى برمجيات إدارة العمليات التشغيلية للقطاع الصناعي .هذا ويقع المقر الرئيسي لشركة استيك
 ESTEQفي مدينة بريتوريا بدولة جنوب أفريقيا ،ولها شركة تابعة في السوق اإلماراتي باسم سماتك SAMATEQ
حيث تقوم الشركة بخدمة قطاعات الطيران والدفاع والمواصالت ومنتجات المستهلكين والطاقة وااللكترونيات واآلالت
الصناعية والتعدين والمعادن والنفط والغاز الطبيعي.
وبمقتضى اتفاقية االستحواذ ،ستقوم سيمنس بدمج استيك  ESTEQوسماتك  SMATEQبحيث تصبحان شركتين
متخصصتين في مبيعات البرمجيات في كل من جنوب أفريقيا واإلمارات العربية المتحدة ،بحيث يكون للشركة تواجدا
مباشرا يتيح لها التوسع والنمو في دعم وخدمة عمالء سيمنس في المنطقة.
وتعليقا على صفقة االستحواذ ،صرح أدوين سيفيرجين ،نائب الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس لبرمجيات الصناعات الرقمية
لمنطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا ،قائال" :بعد استحواذنا على استيك  ،ESTEQستتواجد سيمنس في قطاع
البرمجيات الصناعية الرقمية بصورة مباشرة في أسواق جنوب أفريقيا واإلمارات؛ وهو ما سيتيح لنا تحقيق التوسع اإلقليمي
وتحسين مستوى الدعم والخدمات المقدمة لعمالئنا في المنطقة ،والشك أ ّن دمج الخبرات المحلية التي تتمتع بها استيك
 ESTEQمع الخبرات العالمية التي تمتلكها سيمنس ،سيم ّكِّن المؤسسات والقطاعات الصناعية المختلفة في المنطقة من
تحقيق أقصى استفادة من تقنيات وحلول سيمنس من برمجيات الصناعية".
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تجدر اإلشارة ّ
أن سيمنس أعلنت خالل  2018عن نيتها زيادة االستثمارات الموجهة لدعم تواجدها ومحفظة منتجاتها
وخدماتها الرقمية في منطقة الشرق األوسط .ولهذا ّ
فإن التوسع في البرمجيات الصناعية وزيادة التواجد والتأثير في هذا
القطاع الهام يمثل الخطة التالية في سبيل تنفيذ هذا االلتزام الذي أعلنت عنه الشركة.
وأضاف كوبوس أوستويزن ،الرئيس التنفيذي لشركة استيك " :ESTEQتتمتع مجموعة استيك  ESTEQبشراكة
وعالقات قوية مع سيمنس ألكثر من ربع قرن ،وهو ما ساهم في تطوير ونمو أعمالنا في المجال الهندسي وبرمجيات
القطاع الصناعي والخدمات في كل من جنوب أفريقيا ومنطقة الخليج .وطوال هذه المدة ،ساعدت استيك  ESTEQمئات
العمالء من مختلف األحجام ،عن طريق توفير حلول تكنولوجية متطورة لهم ،بهدف مساعدتهم في كل مرحلة من مراحل
تصميم المنتجات وحتى تسليمها .إننا سعداء باالنضمام لشركة سيمنس حيث لن يستفيد عمالؤنا فقط من العالقات القوية
والخبرات المحلية التي تتمتع بها استيك  ،ESTEQولكنهم سيستفيدون أيضا من التطبيقات التكنولوجية فائقة التطور
والخبرات الصناعية الكبيرة التي يمكننا تقديمها باعتبارنا جزءا من سيمنس اآلن"
ومن جانبه ،أوضح أوفه تروجر ،رئيس قطاع الصناعات الرقمية بشركة سيمنس لمنطقة الشرق األوسط" :مع زيادة
التركيز على تطوير القطاع الصناعي والتوسع به في اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق األوسط بصورة عامة،
ستعمل صفقة االستحواذ األخيرة على زيادة قدرات سيمنس في دعم عمالئها في إطار جهودهم إلتمام التحول الرقميّ .
إن
القطاع الصناعي بالمنطقة يجب أن يعتمد على الثورة الرقمية كي يصبح قادرا على المنافسة ف على الصعيد العالمي،
ولهذا اتطلع بشكل عظيم للعمل عن كثب مع فريق سماتك  SAMATEQمن أجل تطوير محفظة منتجاتنا والمساهمة
بصورة أكثر فعالية في نشر وتطوير الصناعات الرقمية وحركة التصنيع في الشرق األوسط".
يشار في هذا السياق أن التصنيع يلعب دورا رئيسيا في تحفيز التنوع االقتصادي والنمو المستدام في منطقة الشرق األوسط،
خاصة مع توجه عدد من دول المنطقة ،مثل اإلمارات ومصر واألردن والسعودية ،لوضع خطط تنموية طموحة لزيادة
مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي لتلك الدولّ .
إن انطالق التكنولوجيا الرقمية في عدد من القطاعات الرئيسية
بالمنطقة ،مثل النفط والغاز الطبيعي ومياه الشرب والصرف الصحي وتكرير البترول والبتروكيماويات ،سيعمل بكل تأكيد
على دعم وتحقيق األهداف الصناعية لدول المنطقة.
هذا وتستثمر سيمنس بكثافة في تطوير وصقل المهارات الرقمية لدى الشباب في منطقة الشرق األوسط ،من خالل تقديمها
لسلسلة من منح البرمجيات لجامعات اإلمارات ومصر والمملكة العربية السعودية بقيمة  300مليون دوالر .ويستفيد من
هذه البرمجيات المتطورة أكثر من  3850طالب وطالبة من برمجيات سيمنس الرقمية للقطاع الصناعي ،بما يتيح للطلبة
اكتساب المهارات الرقمية التي يحتاجون إليها لتحفيز نمو الصناعات الرقمية في بلدانهم .وباعتبارها شريك محلي طويل
األمد لسيمنس في اإلمارات ،فقد شاركت سماتك  SAMATEQفي نشر البرمجيات والتدريب الالزم لها.
ومن المتوقع اتمام عملية بيع وشراء األصول بالكامل خالل الربع الثالث من العام المالي  ،2019حيث اتفق الطرفان
على عدم اإلفصاح عن أية تفاصيل خاصة باالستحواذ لحين اتمامه .من ناحية أخرى ،لن تستحوذ سيمنس على أعمال
أنظمة االختبارات والقياس ،والتي تمثل جزءا من أنشطة مجموعة استيك  ،ESTEQوبالتالي لن تندرج تلك األنشطة
ضمن صفقة االستحواذ ،حيث ستقوم استيك  ESTEQبممارسة تلك األنشطة بشكل منفصل ومستقل.
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تعد سيمنس لبرمجيات الصناعات الرقمية  Siemens Digital Industries Softwareمن الشركات العالمية الرائدة
في تقديم حلول البرمجيات المتخصصة في تحفيز التحول الرقمي ودعم القطاع الصناعي ،بهدف منح المصنّعين فرصا
جديدة للوصول إلى االبتكار .يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة بالنو بوالية تكساس األمريكية ولها قاعدة عريضة من
العمالء تضم  140.000عميل حول العالم .تعمل سيمنس لبرمجيات الصناعات الرقمية مع شركات صناعية من كافة
األحجام ،بهدف تغيير طرق توليد األفكار وتحويلها لمشروعات ومنتجات فعلية ،وطرق اإلنتاج وأساليب استخدام المنتجات
واألصول خالل العمليات التشغيلية .لمزيد من المعلومات حول منتجات وخدمات سيمنس لبرمجيات الصناعات الرقمية،
يرجى زيارةwww.siemens.com/plm :
لالستفسارات اإلعالمية:
مايكل بالمر
هاتف+971 55 200 3873 :

بريد الكترونيmichael.j.palmer@siemens.com :
تابعونا على تويتر@siemens_me :
سيمنس للصناعات الرقمية  Siemens Digital Industriesهي الشركة الرائدة عالميا في حلول التشغيل اآللي والتحول الرقمي .تتعاون الشركة بشكل وثيق
مع شركائها وعمالئها لتحفيز التحول الرقمي في كل من الصناعات التحويلية والصناعات المنفصلة .ومن خالل محفظة حلولها المتطورة والتي يطلق عليها "المصانع
الرقمية" ،توفر سيمنس للصناعات الرقمية لكل الشركات من كافة األحجام ،باقة متكاملة من المنتجات والحلول والخدمات في مجال التحول الرقمي لسالسل القيمة
بأكملها ،مع تحقيق التكامل بين كافة المراحل التي تتألف منها سالسل القيمة .يتم تصميم الحلول المقدمة طبقا الحتياجات كل صناعة ،حيث تدعم الشركة عمالئها من
خالل محفظة منتجاتها الفريدة ،من أجل تحقيق أعلى معايير االنتاجية والمرونة .تضيف سيمنس للصناعات الرقمية بشكل دائم المزيد من الحلول التكنولوجية المتطورة
لمحفظة منتجاتها المستقبلية .هذا ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة نورمبرج األلمانية ،ويعمل بها حوالي  75000موظف على مستوى العالم.
شركة سيمنس أيه جي ( Siemens AGبرلين وميونخ) هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا ،حيث أصبح اسمها مرادفا للتميز الهندسي واالبتكار والجودة
واالعتمادية والتميز العالمي ألكثر من  170عاما .تمارس الشركة نشاطها حول العالم ،حيث تركز على توفير حلول توليد وتوزيع الطاقة والبنية التحتية الذكية للمباني
ونظ م الطاقة الموزعة والميكنة اآللية والرقمنة لكل من العمليات التصنيعية والصناعات التحويلية .في الوقت نفسه تعد سيمنس للنقل ذات اإلدارة المستقلة ،من كبرى
الشركات الموفرة لحلول النقل الذكية للسكك الحديدية والطرق البرية ،حيث تقوم سيمنس من خالل تلك الشركة التابعة بإعادة تشكيل سوق االنتقاالت والمسافرين العالمي
وكذلك خدمات الشحن .ونظرا المتالكها غالبية أسهم في شركتي سيمنس هيلثينيرز وسيمنس جاميسا للطاقة المتجددة والمدرجتين في البورصة ،تعتبر سيمنس من
الشركات الرائدة عالميا في توفير حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية الرقمية ،باإلضافة لحلول توليد طاقة الرياح الصديقة للبيئة من خالل مزارع الرياح التي تقام على
اليابسة وداخل المياه .وخالل السنة المالية  2018والمنتهية في  30سبتمبر  ،2018وصل إجمالي عائدات الشركة إلى  83مليار يورو ،بينما بلغ صافي دخلها 6.1
مليار يورو .ومع نهاية سبتمبر  ،2018بلغ عدد موظفي شركة سيمنس نحو  379ألف موظف في جميع أنحاء العالم .لمزيد من المعلومات حول الشركة ،يرجى زيارة
الموقع اإللكتروني www.siemens.com
مالحظة :يمكنكم االطالع على القائمة الكاملة للعالمات التجارية التابعة لشركة سيمنس هنا ،بينما تنتمي العالمات التجارية األخرى لمالكيها.
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