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Press  

 2018يناير  31اإلمارات في -أبوظبي 

بوكر في منصب رئيس القطاع المالي لشركة  مايكلتعيين 

 سيمنس بالشرق األوسط 

 
 نمواً بالشرق األوسط سرعاأل دولالفي التحول الرقمي دعم زيادة معدالت الربحية ول سعىبوكر ي 

  2018بوكر يمارس مهام منصبه الجديد اعتباراً من األول من فبراير   

 

( في منصب رئيس القطاع المالي لمنطقة الشرق األوسط عاما  51بوكر ) مايكلأعلنت شركة سيمنس عن تعيين السيد/

منصبه الجديد، سيكون بوكر مسئوال  عن إدارة العمليات التشغيلية . وفي إطار 2018ل من فبراير اعتبارا  من األو

 نموا  بالشرق األوسط واألسرع ودعم التحول الرقمي في المناطق األكثرللقطاع المالي بالمنطقة، وزيادة معدالت الربحية 

ر أيضا  بدعم التحول . سُيكلّف بوكبدول اإلمارات انطالقا  من المقر الرئيسي لسيمنس الشرق األوسط بمدينة مصدر

يشغل بوكر الرقمي في دول المنطقة والبحث عن امكانيات تنفيذ المشروعات المشتركة مع العمالء في تلك الدول. 

    منصبه الحالي خلفا  للسيدة/علياء الرفاعي التي ستشغل منصبا  آخر في المقر الرئيسي لشركة سيمنس في ميونخ.

 

 - الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق األوسط-يرسدورفرسالجديد، يقول السيد/ديتمار منصبه وتعليقا  على تولي بوكر 

سيمنس: "بعد تولي علياء الرفاعي لمنصب جديد في ميونخ، اتقدم إليها بكل الشكر والتقدير على دورها الهام ومساهماتها 

سعدنا في الوقت نفسه الترحيب بالزميل كما ي ، وأتمنى لها النجاح في منصبها الجديد.وتفانيها خالل السنوات الماضية

وفر العديد من الفرص المتميزة ي سيمنس الشرق األوسط. إّن الشرق األوسط يأسرة العاملين فبوكر ضمن  مايكلالجديد/

لشركة سيمنس من أجل التعاون مع عمالئنا بالمنطقة، نظرا  لما تتمتع به دول المنطقة من نمو اقتصادي مّطرد. من ناحية 

دعم مبادرات التحول الرقمي التي ادة منه في ، يتمتع بوكر بخبرات مالية وعملية واسعة، وهو ما نتطلع لالستفأخرى

     تقوم بها سيمنس في المنطقة"     

 

الرئيسي ها ، حيث بدأ مسيرته العملية في سيمنس انطالقا  من مقرالماليفي القطاع  عاما   20يتمتع بوكر بخبرة تتجاوز 

. ومنذ ذلك الحين، شغل 2006بألمانيا، حيث شغل منصب مدير مشروعات االستحواذ وعمليات الدمج عام في ميونخ 

 المؤسسية الوظائفعدد من  جانبإلى  طاقة المتجددة والبنية التحتيةالعديد من المناصب القيادية الهامة في قطاع ال

آخرها رئيس القطاع المالي لخدمات سيمنس للبريد والطرود ولوجستيات المطارات. وقبل انضمامه للعمل  كان، األخرى

 ألمانيا. -في ميونخ  HVBفي سيمنس، شغل بوكر منصب نائب الرئيس لعمليات الدمج واالستحواذ في مجموعة
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تمتع بمهارات بي الجديد خلفا  لعلياء التي تيشرفني أن أتولى منصوتعليقا  على تعيينه في منصبه الجديد، يقول بوكر: "

، وكذلك يسعدني االنضمام لفريق متميز وناجح من العاملين في سيمنس الشرق األوسط. ومن قيادية ومالية استثنائية

والحفاظ على شركائنا في  ضمان تحقيق الشركة ألفضل أداء مالي بالمنطقةهي  ستكون األولويةخالل منصبي الجديد، 

في التوسع . في الوقت نفسه، سيركز القطاع المالي بالشركة على دعم مشروعات البنية التحتية، والداخل والخارج

      محفظة حلول سيمنس الرقمية، وزيادة القيم التي نقدمها لعمالئنا"    

 

 :لمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع

 تمارا حمدان 

 5118100 56 971+هاتف: 

   tamara.hamdan@siemens.comبريد إلكتروني

 

 www.twitter.com/siemens_press :تابعنا على موقع تويتر من خالل الرابط التالي

 

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

عاماً. تمارس الشركة نشاطها عالمياً، حيث تركز على مجاالت توليد الطاقة الكهربائية والميكنة اآللية والتحول الرقمي. في  170واالعتمادية والتميز العالمي ألكثر من 

منتجي التقنيات عالية الكفاءة والموفرة للطاقة والموارد، إضافة إلى كونها أحد أكبر مزودي حلول توليد ونقل الطاقة وحلول البنية نفس الوقت، تُعد سيمنس أحد أكبر 

هزة التصوير المقطعي لطبي، كأجالتحتية والميكنة اآللية والقوى المحركة والحلول والبرامج الصناعية. وعالوة على ذلك، تُعتبر سيمنس مورداً رائداً لمعدات التصوير ا

الطبي. وخالل السنة وأنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي، فضالً عن ريادتها في مجال أنظمة التشخيص المخبري وحلول تقنية المعلومات المستخدمة في الميدان 

مليار يورو. ومع نهاية سبتمبر  6,2ما بلغ صافي دخلها مليار يورو، بين83,0، وصل إجمالي عائدات الشركة إلى  2017سبتمبر  30، والمنتهية في 2017المالية 

ألف موظف في جميع أنحاء العالم. للمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع  377، بلغ عدد موظفي شركة سيمنس نحو 2017

   . www.siemens.comاإللكتروني
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