
Unrestricted Page 1/3 

 

Press  

  2019 مارس 7عّمان، األردن في  

 

في سيمنس  اتفاقية عالمية مع تبرمبترا للصناعات الهندسية  شركة 
 مجال تكنولوجيا المباني الرقمية

 
 

القياس والمجسات الالزمة لتصنيع أجهزة  ،البرمجيات ،تزود شركة بترا للصناعات الهندسية بأنظمة التحكمسيمنس  •

  نظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء على الصعيد العالميأ

 االتفاقية هي األولى من نوعها لسيمنس في الشرق األوسط والثانية على مستوى العالم  •

برمجية وأنظمة تحكم األردن والشرق األوسط من خالل توفير حلول من شأنها ان تعزز قطاع الصناعة في االتفاقية  •

      متكاملة ذات انتشار عالمي وفعالية طاقة عالية

 

لشركة بترا للصناعات الهندسية، والتي ُتعد من المباني الذكية  حلولتكنولوجيا  وريداتفاقية لتاأللمانية سيمنس  شركة وقعت

 40تصنيع معدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، ولها عمالء في أكثر من  مجال كبرى الشركات األردنية المتخصصة في

  دولة حول العالم. 

 

 وتكييف والتهوية التدفئة نظمةأب الخاصة البرمجية والتطبيقات  التحكم دواتأ بتوريدسيمنس شركة  تقوموفي إطار هذه االتفاقية، 

عليها لشركة بترا للصناعات  شرافواإل الذكية المباني دارةإب الخاصة البرمجية نظمةواأل الميدانية القياس جهزةأو الهواء

 نظمةاأل هذه تجدر اإلشارة أن .العالمي الصعيد على الهواء وتكييف والتهوية التدفئة نظمةأالهندسية المتخصصة في تصنيع 

 منتجات من جزء باعتبارهافي جميع انحاء العالم  المنتشرة قهافي اسواالبرمجية والتي سوف تقوم شركة بترا ببيعها وتسويقها 

 ساساأل في األنظمة هذه (. وتعتمدOEM)مصنع للمعدات االصلية  نهاأب تعرف بترا شركة نأ حيث ،اسمها وتحمل بترا شركة

 .Desigo CC المباني دارةإل التحكم دواتأعلى 

 

مباني في التنفيذي لقطاع تكنولوجيا الالنائب األول للرئيس -وتعليقاً على هذه االتفاقية الهامة، يقول السيد/ماركوس شتروماير

شركة عم محفظة أعمال من شأنها دو ،األردن صناعة فيالخطوة رئيسية لقطاع هذه الشراكة تمثل سيمنس الشرق األوسط: "

 جيا المباني الذكية من سيمنس.من خالل امدادها بتكنولو، (OEMبترا للصناعات الهندسية باعتبارها ُمصّنع للمعدات األصلية )

تجدر  .الترويج لبنية تحتية رقمية ذكية في جميع أنحاء العالم، من أجل مدن أكثر كفاءة وحيوية" نايمكن، شراكتنا ومن خالل

اإلشارة أّن الشراكة مع بترا للصناعات الهندسية هي الثانية من نوعها لسيمنس على مستوى 

                                                                    .العالم

 

 يقول المهندس/فراس ابو وشاح عضو مجلس االدارة في شركة بترا للصناعات الهندسية: "تمثل ،الشراكة هذه هميةأل وتأكيدا
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 ةيالهندس للصناعات بترا شركةعلما بأن . الهواء وتكييف والتهوية التدفئة نظمةأهذه الشراكة المستقبل الواعد لعملية تصنيع 

 الهواء وتكييف والتهوية التدفئة نظمةأمجال تصميم وتصنيع  في الرائدةباعتبارها واحدة من الشركات  ،تؤمن بهذه الخطوة الهامة

عظيمة لصالح مستقبلنا للمضي قدما نحو مبان ذكية ومعدات مستدامة وذات كفاءة  هميةأوهي ذات  .العاليتين والجودة الدقة ذات

نكون في طليعة التطوير الهندسي بالتعاون مع جميع شركائنا  نأونحن بحاجة الى  ،يتغير العالم نإعالية في استهالك الطاقة. 

 فضلأنطور  نأو الهدف ذلك نحقق نأقادرين على  نناأب تؤكد سوف الشراكة هذه نإ. استدامة كثرأللوفاء بوعدنا بتكوين مستقبل 

 ".العالمي الصعيد على لعمالئنا تميزا كثرهاأو الحلول

  

واثقون أن هذه الشراكة مع شركة : "نحن بترا للصناعات الهندسيةلمهندس عمر علي، مدير العمليات في شركة اوأضاف 

 التكنولوجية لعمالئنا".ستدعمنا في تقديم أفضل الحلول سيمنس 

 

 كانيةهذا وقد قام قطاع سيمنس لتكنولوجيا المباني بتعديل البرمجيات بما يلبي احتياجات بترا للصناعات الهندسية،  ويدعم ام

المتدادات  ةمحتمل اتتطويرأية القيام بسيمنس أيضاً خدمات دعم المنتجات مع وتشغيلها بصورة فورية. توفر  البرمجيات دمج

التخطيط  تيفي مرحل صّنعين األصليين مثل بترادعم المُ بهدف إلدارة المباني،  خاصنظام البرمجيات من مركز تطبيقات ودمج 

    التشغيل الفعلي.    و

 

   Controller   Siemensالتحكم ةلمباني بتوفير نسخ معدلة من منص، قام قطاع سيمنس لتكنولوجيا ا2017ومنذ عام 

تعتمد تلك النسخ على منهج للبرمجيات القياسية التي تتيح امكانية دمج المنتج األساسي مع خصائص لُمصّنعي المعدات األصلية. 

 زم اللغات.   اختيارية أخرى، وبرمجيات لنظم المباني، وتطبيقات وتكامل النظام، وح  

 

لة إلدارة المباني بكافة أشكالها وأحجامها الصغيرة والكبيرة، أول منصة متكام برمجيات المبانيتمثل تكنولوجيا في الوقت نفسه 

بما في ذلك نظم التهوية وتكييف الهواء أنظمة التشغيل اآللي في الغرف، وكفاءة ، كما تدير كافة أنظمة الراحة  داخل المباني

الحرائق، كشف التسلل، ومداخل ومخارج المباني، استهالك الطاقة(، ونظم اطفاء الحرائق واألمن )بما في ذلك السالمة من 

لتضع معاييراً  ادارة المباني وأنظمة كاميرات المراقبة، واإلخالء، اإلطفاء، والغاز( باإلضافة لتوزيع الطاقة. وتأتي تكنولوجيا

تساعد  . في الوقت نفسه،جديدة للصناعة اعتماداً على البروتوكوالت المفتوحة، والتكنولوجيا الحديثة وحلول التشغيل العملية

واجهة المستخدم السهلة واإلدارة المتكاملة لهذا النظام على سالسة سير العمل وتسهيل تصميم وتشغيل نظم المبنى، وزيادة 

 .إنتاجية العمليات التشغيلية للنظم المتنوعة داخل المباني

 

قياسية القابلة للتعديل طبقاً الحتياجات العمالء، فتتضمن حلول التحكم الالخاصة  Siemens Controllers أما باقة منتجات

والتي يمكن نشرها بصوة أوسع داخل المبنى حسب الطلب، مع إمكانية التشغيل ضمن أي نوع من أنظمة التدفئة والتهوية 

في  على خبرة عملية كبيرة وتعتمد تصميمات سيمنس لوحدات تحكم.  وتكييف الهواء الخاصة بـُمصّنعي المعدات األصلية

 . تصنيع أجهزة التحكم الخاصة بنظم التدفئة والتهوية وتكييف الهواء

 

 لالستفسارات اإلعالمية: 

 تمارا حمدان

+971565118100 

tamara.hamdan@siemens.com 

mailto:tamara.hamdan@siemens.com
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 siemens_me@ :يرجى متابعتنا على تويتر

 

هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، حيث أصبح اسمها مرادفاً للتميز الهندسي واالبتكار والجودة  )برلين وميونخ( Siemens AGشركة سيمنس أيه جي 

لكهربائية واألتمتة والرقمنة. في نفس الوقت، عاماً. تمارس الشركة نشاطها حول العالم، حيث تركز على مجاالت توليد الطاقة ا 170واالعتمادية والتميز العالمي ألكثر من 

اقة وحلول البنية التحتية والميكنة اآللية ُتعد سيمنس أحد أكبر منتجي التقنيات عالية الكفاءة والموفرة للطاقة والموارد، إضافة إلى كونها أحد أكبر مزودي حلول توليد ونقل الط

لك، ُتعد سيمنس هيلثينيرز المدرجة في البورصة احدى الشركات التابعة لسيمنس وتتخصص في توريد معدات التصوير والقوى المحركة والحلول والبرامج الصناعية. على ذ

الميدان الطبي. وخالل السنة  الطبي، مثل أجهزة التصوير المقطعي وأنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي، وأنظمة التشخيص المخبري وحلول تقنية المعلومات المستخدمة في

، بلغ 2018مليار يورو. ومع نهاية سبتمبر  6.1مليار يورو، بينما بلغ صافي دخلها  83، وصل إجمالي عائدات الشركة إلى 2018سبتمبر  30والمنتهية في  2018لمالية ا

   .www.siemens.com ع اإللكتروني ألف موظف في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموق 379عدد موظفي شركة سيمنس نحو 

 
 
 

http://www.siemens.com/

