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2022فبرایر، األول من فيالقاھرة

في  المدیر التنفیذى ن لیلى الحارس في منصب عیّ سیمنس للطاقة تُ 
مصر 

الطاقة قطاعفيعاما20عنتزیدبخبرةتتمتعالحارس
األوسط بالشرقالشركةلفریقمتمیزةضافةإ

للشركةالمدیر التنفیذىمنصبفيالحارسلیلى/السیدةتعیینعنالیومأعلنتالطاقة،تكنولوجیافيالرائدةالعالمیةالشركةللطاقة،سیمنس
.  2022فبرایر مناألولمناعتباراً مصر ب

القتناص باإلضافة ة،بالقاھر الشركةمقر من انطالًقامصر في للطاقةسیمنسأنشطة دعم ، الجدیدمنصبھافيالحارس سئولیات متتضمن
الجنسیتین تحمللیلىأناإلشارةتجدر .  النظیفةالطاقةبدائلعلىلالعتمادالطاقةقطاعتحولتحدیاتلمواجھةاألعمالفرص منلمزیدا
. والفرنسیةمصریةال

البترولقطاعفيخاصةالطاقة،قطاع فيعاًما21عنتزیددولیةخبرةأكسبھاالعلیاالتنفیذیةالمناصبمنللعدیدالحارسلیلي توليإنّ 
.  الجدید منصبھاخالل منللشركةقیادتھاعلىبالتأكیدسینعكسماھوو ،الطبیعيوالغاز 

تتمتع: "األوسطالشرقمنطقةفيللطاقةلسیمنسالتنفیذيالمدیر سیرسدورفر،دیتمار /سید الیقولالجدید، لمنصبھاالحارستوليعلىوتعلیقاً 
. البالدفيبالقطاعالكربونیةاالنبعاثاتمنالتخلصجھودوالطاقة،قطاعتطویر فيمتمیزةونجاحاتطویلبتاریخمصر فيللطاقةسیمنس
المصريالسوقتحولمسیرةفيكبیر بشكلستساھمحیث،المحوريالسوق ھذافيللطاقةسیمنسفریقلممتازةإضافةلیلىُتعدولذلك 

."المستدامةلتنمیةا مجالفيمصر ةرؤیلتحقیقالنظیفةالطاقةبدائلعلى لالعتماد

سیمنسلالنضمامباللغایةومتحمسةسعیدةإنني: " مصر فيللطاقةلسیمنسالجدیدالمدیر التنفیذى-الحارسلیلى/السیدةتضیفنبھاجاومن
یسعدنى رؤیة فرص  و البالد،فيالشركةأعمالقیادةلالمنصبھذاخاللمنأتطلع حیثمصر،فيللشركةالمدیر التنفیذىمنصبفيللطاقة

."الطاقةقطاعبیةالكربوناالنبعاثات منالتخلصفيالدولةخطط لدعمالنموواالبتكار 

رویالشركةفياألصول ومدیر المتوسط البحر شرقلدول التطویر عام مدیر منصبلتولیھا بعدللطاقةسیمنسفيللعمل الحارسانضمت
شل، شركةلا انضمامھقبلو.  جاز بریتیشمجموعةعلى الشركةاستحواذ بعد 2017عام شغلتھالذي المنصب وھو ،مصر في شلداتش 
.  والعالموأوروبامصر فيجاز بریتشمجموعةفيلیا الع مناصبالمنالعدیدالحارستشغل
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الھندسةيقطاعفيذلكفيبماشلمبرجیر شركةمعالرئیسیةالقیادیةالمناصبمنالعدیدالحارسلیلىشغلت،جاز بریتیشمجموعةقبلو
. آسیا شرقوجنوبالالتینیةوأمریكاوأوروباوأفریقیااألوسطالشرقفيالمھاممنالعدیدتولتحیثاألعمال، تطویر و

. واتھیریوتجامعةمن المشروعاتإدارةودبلوم ،اإلسكندریةجامعةمنالكھربائیةالھندسةفيالعلومبكالوریوسعلىحاصلةالحارس

لالستعالمات اإلعالمیة، یرجى االتصال بـ:  
مریم أرسانیوس  

201006078437+ت:
energy.com-mariam.arsanios@siemensبرید الكتروني: 

متاحة على:   النشرة الصحفیة والصورة ھذه 
energy.com/mea/en-https://press.siemens

www.twitter.com/SiemensEnergyMEتابعونا على تویتر: 

ائدة في مجال تكنولوجیا الطاقة. تتعاون الشركة مع عمالئھا وشركائھا في ابتكار نظم الطاقة  سیمنس للطاقة ھي احدى الشركات العالمیة الرسیمنس للطاقة 
تغطي كافة مكونات  المستقبلیة، وھو ما یدعم انتقال سلس نحو عالم الغد األكثر استدامة. ومن خالل محفظتھا المتكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات التي 

بدایة من تولید ونقل الطاقة وصوًال لحلول تخزین الطاقة. ھذا وتتضمن محفظة منتجات الشركة حلول تكنولوجیا الطاقة التقلیدیة  سالسل القیمة لقطاع الطاقة، 
ربائیة.  والمحوالت الكھوالمتجددة مثل التوربینات البخاریة والغازیة والوحدات الھجینة لتولید الطاقة التي تعتمد على الھیدروجین، باإلضافة لمولدات الطاقة  

% من محفظة حلول ومنتجات الشركة لیس لھا انبعاثات كربونیة. في الوقت نفسھ، تمتلك سیمنس للطاقة الحصة الحاكمة من  50تجدر اإلشارة أن أكثر من 
المتجددة. یشار إلى أّن الحلول  ) وھو ما یجعل منھا كبرى الشركات العالمیة الرائدة في مجال الطاقة  SGREأسھم شركة سیمنس جامیسا للطاقة المتجددة (

دولة  90موظف في أكثر من  91,000التكنولوجیة من سیمنس للطاقة تساھم في تولید حوالي سُدُس الطاقة الكھربائیة في العالم. یعمل في سیمنس للطاقة  
لمعلومات یرجى زیارة . لمزید من ا 2021ملیار یورو في العام المالي 28.5حول العالم، وقد حققت الشركة إیرادات بقیمة 
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