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سيمنس تساهم بـ  430,000درهم لصالح مؤسسة سمو الشيخ
سلطان بن خليفة آل نهيان اإلنسانية والعلمية
 العطاء الخيري شاركت فيه كل من سيمنس وسيمنس للطاقة وسيمنس هيلثينيرز وموظفو الشركات الثالث
بدولة اإلمارات العربية المتحدة
 سيتم توجيه هذا األموال لدعم مشروع إنساني في الشرق األوسط تحت إشراف سيمنس والمؤسسة
ساهمت شركات سيمنس وموظفوها في دولة اإلمارات العربية المتحدة بمبلغ  430,000درهم إماراتي لصالح
مؤسسة سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان اإلنسانية والعلمية .يمثل هذا العطاء جزءا من الجهود الخيرية العالمية
للشركة ،والهادفة للمساعدة على مواجهة المعاناة اإلنسانية والصحية التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد كوفيد-
.19
تم جمع هذا الرصيد الشهر الماضي وساهمت فيه كل من سيمنس وسيمنس للطاقة وسيمنس هيلثينيرز والعاملون في
الشركات الثالث .وقد تم تقديم شيك يوم األربعاء لسمو الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان – رئيس مجلس
أمناء المؤسسة .كما قام خالد بن هادي – مدير تنفيذي في سيمنس للطاقة والدكتور محمود طالب – المدير التنفيذي
للمؤسسة بتوقيع اتفاقية للعمل معا على برنامج مشترك.
وتعليقا على هذا العمل الخيري ،يقول سمو الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان" :لطالما قامت سيمنس حول
العالم بتقديم الدعم للمجتمعات والمشاريع الهادفة وهذا العطاء السخي يؤكد ذلك .نود أن نتقدم بالشكر لسيمنس وجميع
العاملين فيها على هذه المساهمة التي جاءت في أوقات صعبة تواجه عدد كبير من البشر حول العالم ونتطلع إلى
تطوير شراكتنا من خالل هذا المشروع الخيري .ومن خالل المبادرات الخيرية واإلنسانية التي تقوم بها المؤسسة،
سيكون لهذا العمل تأثير واسع وكبير على مواطني ومجتمعات منطقة الشرق األوسط".
يضيف خالد بن هادي" :إننا بالفعل محظوظون ألنه بالرغم من هذه األوقات الصعبة ،مازال بإمكاننا أن نتعاون لرد
الجميل للمجتمعات التي نعيش ونعمل فيها .نحن ممتنون للجهود االستثنائية التي تقوم بها مؤسسة سمو الشيخ سلطان
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بن خليفة آل نهيان اإلنسانية والعلمية لصالح المجتمع من خالل إتاحة الفرص للحصول على العالج الطبي وتعزيز
مجالي التعليم والبحث العلمي".
جدير بالذكر أنه سيتم تخصيص هذا الرصيد لتمويل مشروع إنساني في المنطقة سيتم تحديده فيما بعد ،تحت إشراف
سيمنس والمؤسسة معا.
لقد قدمت سيمنس على مدار العديد من السنوات مساهمات كثيرة ،خاصة في مجالي التعليم والرعاية الصحية بهدف
دعم القضايا الهامة في المنطقة والتي تعود بالفائدة على المجتمع ،من بينها التبرع مؤخرا بمعدات طبية لعيادات
الرعاية الصحية في مصر والعراق.
وباإلضافة للسيد بن هادي ،شهدت مراسم العطاء الخيري والتي تم إقامتها في دبي حضور كل من أولي بير مالوي
 رئيس سيمنس هيلثنيرز لمنطقة الشرق األوسط وجنوب وشرق أفريقيا ،وسيلفيا أوبوس  -رئيس قطاعالموارد البشرية في سيمنس الشرق األوسط كممثلي شركات سيمنس.
تجدر اإلشارة أ ّن سيمنس  AGقامت في أبريل الماضي بإنشاء صندوق عالمي لمواجهة فيروس كورونا المستجد
تحت رعاية مؤسسة  Siemens Caring Handsالمجتمعية غير الهادفة للربح .تنفق سيمنس حوالي 80
مليون يورو على التبرعات الخيرية ورعاية الفعاليات واألنشطة الخيرية سنويا.
لالستفسارات اإلعالمية:
العالقات اإلعالمية في سيمنس
محمد علي سيرجية  -موبايل +971 56 411 2019
بريد الكترونيmohammed.aly-sergie@siemens.com :
تابعونا على تويترwww.twitter.com/siemens_press :

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 بنية تحتية ذكية للمباني ونظم الطاقة الموزعة والميكنة اآللية والرقمنة لكل من العمليات التصنيعية والصناعات التحويلية .ومن خالل
الشركات التي تدار بشكل منفصل – سيمنس للطاقة وسينس للنقل – تقوم سيمنس بإعادة تشكيل أنظمة الطاقة في الحاضر والمستقبل وسوق
االنتقاالت والمسافرين العالمي وكذلك خدمات الشحن .ونظرا المتالكها غالبية أسهم في شركتي سيمنس هيلثينيرز وسيمنس جاميسا للطاقة
المتجددة (كجزء من سيمنس للطاقة) والمدرجتين في البورصة ،تُعتبر 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  2019والمنتهية في  30سبتمبر  ،2019وصل إجمالي عائدات الشركة إلى  86.8مليار يورو ،بينما بلغ صافي
دخلها  5.6مليار يورو .ومع نهاية سبتمبر  ،2019بلغ عدد موظفي شركة سيمنس نحو  385ألف موظف في جميع أنحاء العالم .لمزيد
من المعلومات حول الشركة ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني www.siemens.com
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سيمنس للغاز والطاقة (ذ.م.م) وشركائها .شركة توصية تمثل قطاع أعمال الطاقة العالمي لمجموعة سيمنس ،حيث يتعاون مع العمالء
حول العالم منذ أكثر من  150عاما في ابتكار الحلول التي تلبي الطلب المتزايد على الطاقة من الصناعات والمجتمعات .ومع نية الشركة
إدراج أسهمها في البورصة ،سيعمل قطاع سيمنس للطاقة بصورة مستقلة باعتباره سيمنس للطاقة مستقبال.
هذا وستوفر سيمنس للطاقة خبرات واسعة في كافة مكونات سالسل القيمة لقطاع الطاقة ،باإلضافة لمحفظة متكاملة من الحلول والمنتجات
المقدمة لكل من المرافق ومنتجي الطاقة المستقلين ومشغلي نظم نقل الطاقة وقطاع النفط والغاز الطبيعي والصناعات الكثيفة الستهالك
الطاقة .ومن خالل منتجاتها وحلولها وأنظمتها وخدماتها ،ستعمل سيمنس للطاقة على تلبية احتياجات قطاع استخراج وتكرير ونقل النفط
والغ از الطبيعي ،وكذلك احتياجات توليد الطاقة والحرارة في محطات الطاقة المركزية والموزعة ،وتقديم حلول نقل الطاقة والتطبيقات
التكنولوجية األخرى الالزمة لتحول قطاع الطاقة و ،بما في ذلك حلول تخزين الطاقة وتداخل القطاعات .وسيتم مستقبال تفريغ غالبية حصة
الشركة في مح فظة حلول ومنتجات سيمنس جاميسا للطاقة المتجددة .من ناحية أخرى تلتزم الشركة بالتحييد الكربوني لقطاع الطاقة العالمي،
حيث ستكون سيمنس للطاقة هي الشريك المفضل للشركات والحكومات والعمالء في سبيلهم للوصول إلى مستقبل أكثر استدامة .يعمل في
سيمنس للطاقة حوالي  90000موظف حول العالم ،كما تعمل الشركة على إعادة تشكيل نظم الطاقة اليوم وغدا .لمزيد من المعلومات
يرجى زيارة www.siemens.com
نبذة عن سيمنس هيلثينيرز
سيمنس هيلثينيرز (المدرجة في بورصة فرانكفورت بألمانيا تحت رمز )SHL :تعمل على إعادة تشكيل مستقبل الرعاية الصحية .تتخذ
الشركة من مدينة إرالنجن األلمانية مقرا لها ،وهي شركة عامية رائدة في مجال التكنولوجيا الطبية .تتيح سيمنس هيلثينيرز لمقدمي
خدمات الرعاية الصحية حول العالم من خاللها شركاتها االقليمية زيادة القيم المقدمة لمرضاهم عن طريق تمكينهم من زيادة مستوى دقة
التشخيص الطبي وتطوير طرق تقديم خدمات الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى والتحول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية .تقوم
سيمنس هيلثينيرز بصورة متواصلة بابتكار محفظة متطورة من المنتجات والخدمات في المجاالت الرئيسية التي تعمل بها بدعم من
تطبيقات الذكاء االصطناعي والتكنولوجيا الرقمية التي تلعب دورا محوريا في تشكيل الحجيل الجديد من التكنولوجيا الطبية .وستعمل
التطبيقات الجديدة على تحسين قدرات الشركة في مجاالت التشخيص المعملي والعالج المدعوم من التصوير باألشعة والتشخيص الحي.
تعمل سيمنس هيلثينيرز أيضا على تطوير باقة من الخدمات الصحية الرقمية والخدمات المؤسسية لتحسين قدرة مقدمي الرعاية الصحية
على تقديم خدمات رعاية تتسم بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.
وفي السنة المالية المنتهية في  30سبتمبر  ،2019حققت سيمنس هيلثينيرز اجمالي إيرادات وصلت إلى  14.5مليار يورو كما بلغت
أرباحها المعدلة  2.5مليار يورو .يعمل بالشركة حوالي  52000شخص حول العالم.
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