
PRESS RELEASE 
<February 09, 2021> 

 

 

لموارد البشرية في منطقة  ل  ا  رئيسن سينا إرتن  إريكسون تعي  
 الشرق األوسط وأفريقيا 

 
( اليوم عن تعيين سينا  ERICالرمز:  ناسداك تحت  بورصة  في  درجة  أعلنت شركة إريكسون )الم  –  2021فبراير،    9القاهرة،  

الموارد البشرية في إريكسون الشرق األوسط وأفريقيا، وعضوًا في فريق القيادة التنفيذية لهذه   ورئيسإرتن في منصب نائب الرئيس  
 .المنطقة

 
ز األعمال وتوجيهها نحو تجربة موظفين يحفتكة لموظفيها في المنطقة، و ر الجديد، ستعمل سينا على تحقيق رؤية الش  منصبهاوفي  

ظّل التحوالت . وفي  ةشركالثقافة  قيادة  الرقمية و قنيات  أحدث الت  يتبنمن خالل  بحيث ترّكز على األفراد  ذات مستوى عالمي،  
مبتكر    يادقينهج    اعتماد  ، تتولى سينا قيادة عملية التحول لموظفي إريكسون في المنطقة من خاللقطاعالمتسارعة التي يشهدها ال

 للموظفين.   مجزيةتجربة    توفيروجذب أفضل الكفاءات واالحتفاظ بها، ومساعدة الشركة على التفوق في مجال الكفاءات، إلى جانب  
 
نحن في إريكسون نضع الناس في  "  رئيس إريكسون الشرق األوسط وأفريقيا:  ،قال فادي فرعون تعليقا  على هذا التعيين،  و 

معرفتها الواسعة وخبرتها دورًا أساسيًا في حيث ستلعب    ،ويسعدني أن أرحب بسينا في منصبها الجديد  صميم كل ما نقوم به.
تلبية االحتياجات الالزمة بسينا    قومالوتيرة المتسارعة التي يدفعها التطور التكنولوجي، تي  ذا القطاع  تعزيز عمل موظفينا. وفي هذ

لتطوير الكفاءات سريعة التغير في شركتنا، من خالل إطالق العنان لإلمكانات البشرية وزيادة المهارات وإعادة صقل الكفاءات،  
 البقاء في صدارة السوق وتقديم قيمة مضافة لعمالئنا". يتيح لنامما 

 
تنمية بشغفها    متأصلة في  وهي خبرة  الموارد البشرية والقيادة التنفيذية،  عامًا في مجال  20شركة إريكسون خبرة  لسينا  وسوف تقدم  

 .األفراد وبناء ثقافات متنوعة وشاملة ومؤسسات عالية األداء والقدرات
 

صبح جزًءا من فريقها الذي يعمل على  أل"أتوق إلى االنضمام ألسرة إريكسون،   وبمناسبة تعيينها في هذا المنصب، قالت سينا:
تحقيق أقصى ما تسمح  تحقيق رؤيتها لعالم ذكي ومستدام ومتصل. وأتطلع إلى قيادة استراتيجية موظفي الشركة في المنطقة، و 

 .كفاءاتهم في إطار بناء ثقافة التميز، ودعم فرقنا إليجاد طرق جديدة وفعالة للمشاركة والقيادة والتعاون" به
 

 -انتهى-
 

 مالحظات للمحررين 
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 www.ericsson.com/press والصور عالية الدقة، يرجى زيارةاألساسية  معلوماتوال اإلعالميةللمواد  

 كما يمكنكم متابعتنا على 
www.twitter.com/ericssonmea 

www.facebook.com/ericssonmea 
www.instagram.com/ericssonmea 
www.youtube.com/ericssonmena 

www.linkedin.com/company/ericsson 
 

 .هنايمكنكم االشتراك في نشرات البيانات الصحفية الخاصة بشركة إريكسون 
 

 

 نبذة عن إريكسون:
تمكن اريكسون مزودي خدمات االتصاالت من االستفادة القصوى والحصول على القيمة الكاملة التي توفرها تقنيات االتصاالت. 
وتم تصميم محفظة الشركة من الخدمات والحلول عبر قطاعات الشبكات والخدمات الرقمية والخدمات المدارة واألعمال الناشئة 

استثمارات  لجعل   إيرادات جديدة. وساهمت  وتمكينهم من خلق مصادر  الرقمي  تحولهم  وتعزيز  كفاءة،  أكثر  العمالء  عمليات 
توفير العديد من اإليجابيات في مجال خدمات االتصال والنطاق العريض والهاتف المتحرك في  إريكسون في مجال االبتكار  

إريكسون   شركة  أسهم  العالم.  حول  األشخاص  نيويوركمدرجة  لمليارات  وناسداك  ستوكهولم  ناسداك  بورصة  .  في 
www.ericsson.com 
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