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لقيادة العمليات في شمال شرق إفريقيا والمشرق    ازشنايدر إلكتريك تعيّن سيباستيان ري 

 العربي 

 إفريقيافي منطقة الشرق األوسط و  الشركة أحد أهم أسواق الفرنسي  الخبيرسيقود 

شمال  لمصر و اإلقليمي  رئيسالمنصب  ازسيباستيان ري ن توليعشنايدر إلكتريك أعلنت  :2021ديسمبر  22القاهرة، مصر،  

، مثل مصر في الشرق األوسط وأفريقيا الشركة هامة لتواجد  ال دولمن ال شرق إفريقيا والمشرق العربي، والتي تضم عددا  

ا في إدارة الطاقة باستخدام خبرته التي تتخطى و .ومالطا ،ولبنان ،األردنوالعراق،  و من   ازريركز سيعالميا ، خمسة عشر عام 

تسريع وحول الرقمي واالستدامة للت التقنية حلولمن ال دعم العمالء في جميع أنحاء المنطقة بمجموعة  خالل منصبه الجديد، على

 .الشركةنمو 

 Areva T&Dإلى شنايدر إلكتريك ) ،ةالجنسيفرنسي  ،  ازريانضم و .إدارة الطاقة وتوزيعها ونقلهامجاالت  ازري ات تشمل خبر

المناقصات وإدارة   ه، منذ ذلك الحين،مسؤوليات ضمنتتو .كمدير مبيعات لمنطقة شرق آسيا واليابان 2007سابق ا( في عام 

، واليابانشرق آسيا أمريكا الشمالية وأفريقيا وأوروبا وبعدة مناطق شملت  وتطوير األعمال، والمبيعات ،والتسويق ،المشاريع

شركة شنايدر إلكتريك بوحدة أعمال أنظمة الطاقة تولى ش في فرنسا وألمانيا ومؤخرا  في اإلمارات العربية المتحدة، حيث اوع

 لشرق األوسط وإفريقيا. المنطقة 

مهاراته  : "لقد أثبت سيباستيانوليد شتا رئيس منطقة الشرق األوسط وأفريقيا بشنايدر إلكتريك المهندس قالمن ناحيته، 

وقام بعمل هائل في قيادة فرقه لتحقيق نمو مربح أثناء تشكيل مستقبل أعمال أنظمة  ،خبرته التجارية على مدار العقد الماضيو

شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي واحدة من أهم  منطقة تعد "  :شتاوأضاف  "بمنطقة الشرق األوسط وافريقيا، الطاقة

لمستوى أفضل  سيأخذنا  رييه أنا واثق أن .لتصنيعل نامراكز تواجد  عمالئنا باإلضافة إلى، ويرجع ذلك لحجم المناطق بالنسبة لنا

 ." المنطقة أنحاءفي  ئنالعمالبما سيكون له انعكاسه اإليجابي على الخدمات التي نقدمها 

 1500تضم أكثر من حيث عد شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي واحدة من أكبر مناطق شنايدر إلكتريك من حيث التواجد، ت

مستوى تقني عال بإنتاج أجهزة ذات  بالقاهرة، ،بدرالشركة بيشتهر مصنع و. ومالطا ولبنان واألردنموظف في مصر والعراق  

تطوير كميات كبيرة من المعدات لمشروع  يوفر مصنع بدرولخارج. لتصديرها إلى جانب  يتم استخدامها محلي اجهد متوسط و

 .الذكية في مصرالكهرباء  شبكة

  فرق العملوقيادة  ،في أنحاء المنطقةللعمل الفرص المتاحة  واغتنام، ةالجديد تولي مسؤولياتي"أنا متحمس ل :ازقال ريو

مع  لتعاونل أنا متشوق في مجاالت التحول الرقمي واالستدامة، و حاليا   حدثت ةكثيرأمور . هناك في شنايدر إلكتريكالمجتهدة 

 "م.لمساعدة في تسريع وتحسين طريقة عملهم من خالل التقنيات والخبرة التي يمكننا توفيرها لهواعمالئنا 

المشاريع في فرنسا، في إدارة األعمال في إدارة األعمال من معهد إدارة  مزدوج على ماجستير  ازريسيباستيان حصل 

 . IUT Montpellierجامعة  والمشاريع، باإلضافة إلى درجة البكالوريوس في الفيزياء من

 – انتهى -
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 حول شنايدر إلكتريك

  هو حق أساسي من حقوق اإلنسان. لذلك، نمنح الجميع القدرة على   الحصول على الطاقة والوصول إلى البيانات الرقمية  في شنايدر إلكتريك، نؤمن بأن

 أينما كان وألي شخص كان وفي كل زمان.  Is On Life ، ما يضمن توفّر برنامجإنجاز المزيد بجهد أقل

كما نجمع ما بين تقنيات الطاقة الرائدة على مستوى العالم واألتمتة في الوقت الفعلي  الكفاءة واالستدامة،  لضمان    رقمية للطاقة واألتمتة نوفّر حلوالً  

 . ومراكز البيانات، والبنية التحتية، والصناعات ،والمبانيوالبرامج والخدمات للحصول على حلول متكاملة للمنازل 

والشمولية   بالهدف الهامحيث يكون األفراد شغوفين بقيَمنا المتعلقة جتمع منفتح وعالمي ومبتكر لمنحن ملتزمون بإطالق العنان لإلمكانيات الالمتناهية 

 . والقوة

www.se.com/eg 
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