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 2022فبراير، األول من  في القاهرة

  

في  المدير التنفيذىن ليلى الحارس في منصب عيّ سيمنس للطاقة تُ 
  مصر

  الطاقة  قطاع   في عاما  20 عن تزيد بخبرة تتمتع الحارس 

 األوسط  بالشرق الشركة لفريق  متميزة ضافةإ  

 

  للشركة   المدير التنفيذى  منصب  في  الحارس   ليلى/السيدة  تعيين  عن  اليوم  أعلنت   الطاقة،  تكنولوجيا  في  الرائدة  العالمية   الشركة  للطاقة،   سيمنس

  .  2022 فبراير   من األول من اعتباراً  مصرب 

  

  القتناص  باإلضافة  ة،بالقاهر  الشركة   مقر  من   انطالقًا  مصر  في  للطاقة  سيمنس   أنشطة  دعم  ،الجديد  منصبها  في   الحارس   سئولياتم  تتضمن

  الجنسيتين  تحمل  ليلى  أن  اإلشارة   تجدر.  النظيفة  الطاقة  بدائل  على  لالعتماد  الطاقة   قطاع   تحول   تحديات  لمواجهة   األعمال   فرص   من  لمزيدا

  .  والفرنسية   مصريةال

 

  البترول   قطاع  في   خاصة   الطاقة،   قطاع  في  عاًما  21  عن  تزيد  دولية   خبرة   أكسبها  العليا  التنفيذية  المناصب  من  للعديد  الحارس   ليلي  تولي  إنّ 

  .  الجديد منصبها خالل من للشركة  قيادتها على بالتأكيد سينعكس ما  هوو ،الطبيعي والغاز

  

 ً   تتمتع : "  األوسط  الشرق  منطقة   في   للطاقة  لسيمنس  التنفيذي  المدير  سيرسدورفر،  ديتمار/سيد ال يقول  الجديد،  لمنصبها  الحارس  تولي  على  وتعليقا

  . البالد في  بالقطاع الكربونية االنبعاثات من التخلص  جهودو  الطاقة، قطاع تطوير في  متميزة ونجاحات طويل بتاريخ مصر في  للطاقة  سيمنس

  المصري   السوق   تحول   مسيرة   في   كبير  بشكل   ستساهم  حيث  ، المحوري  السوق   هذا  في   للطاقة   سيمنس  فريقل  ممتازة  إضافة   ليلى   تُعد  ولذلك

 ." المستدامة  لتنميةا مجال  في  مصر ةرؤي  لتحقيق النظيفة  الطاقة  بدائل على لالعتماد

  

  سيمنس ل  النضمامبا  للغاية  ومتحمسة   سعيدة  إنني: "مصر  في  للطاقة  لسيمنس  الجديد  المدير التنفيذى-الحارس  ليلى/السيدة   تضيف  نبهاجا  ومن

يسعدنى رؤية فرص    و  البالد،  في  الشركة  أعمال   قيادةل  المنصب   هذا   خالل  من  أتطلع   حيث   مصر،   في   للشركة   المدير التنفيذى  منصب   في   للطاقة

 ."  الطاقة  قطاعب  ية الكربون  االنبعاثات من التخلص  في الدولة  خطط لدعم  النمو و االبتكار

 

  رويال  شركة  في األصول  ومدير  المتوسط  البحر   شرق لدول  التطوير  عام  مدير  منصب ل  توليها  بعد  للطاقة سيمنس  في للعمل  الحارس  انضمت

  شل،   شركةل  اانضمامه  قبلو.  جاز  بريتيش  مجموعة  على   الشركة  استحواذ  بعد  2017  عام  شغلته  الذي  المنصب   وهو  ، مصر  في  شل  داتش

  .  والعالم وأوروبا  مصر  في  جاز   بريتش مجموعة في  لياالع مناصب ال من  العديد الحارس تشغل

 نشرة صحفية  
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  الهندسة   ي قطاع  في  ذلك   في  بما  شلمبرجير  شركة  مع   الرئيسية  القيادية  المناصب  من  العديد   الحارس  ليلى  شغلت   ، جاز  بريتيش   مجموعة  قبل و

 . آسيا شرق  وجنوب الالتينية وأمريكا وأوروبا  وأفريقيا األوسط  الشرق  في  المهام من العديد  تولت حيث  األعمال، تطويرو

 

  . وات   هيريوت جامعة   من المشروعات إدارة  ودبلوم  ،اإلسكندرية جامعة  من الكهربائية الهندسة  في  العلوم بكالوريوس  على حاصلة  الحارس 

 
 لالستعالمات اإلعالمية، يرجى االتصال بـ: 

  مريم أرسانيوس  

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

 النشرة الصحفية والصورة/الصور الصحفية/والمزيد من المواد اإلعالمية األخرى متاحة على:   هذه  
-director-managing-hares-el-layla-appoints-energy-energy.com/mea/en/pressrelease/siemens-https://press.siemens

gypte  
 

 www.twitter.com/SiemensEnergyMEتابعونا على تويتر: 
  

ة  سيمنس للطاقة هي احدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة. تتعاون الشركة مع عمالئها وشركائها في ابتكار نظم الطاق   سيمنس للطاقة 
سلس نحو عالم الغد األكثر استدامة. ومن خالل محفظتها المتكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات التي تغطي كافة مكونات   المستقبلية، وهو ما يدعم انتقال

  ا الطاقة التقليدية سالسل القيمة لقطاع الطاقة، بداية من توليد ونقل الطاقة وصوًال لحلول تخزين الطاقة. هذا وتتضمن محفظة منتجات الشركة حلول تكنولوجي 
والمحوالت الكهربائية.  والمتجددة مثل التوربينات البخارية والغازية والوحدات الهجينة لتوليد الطاقة التي تعتمد على الهيدروجين، باإلضافة لمولدات الطاقة  

س للطاقة الحصة الحاكمة من % من محفظة حلول ومنتجات الشركة ليس لها انبعاثات كربونية. في الوقت نفسه، تمتلك سيمن50تجدر اإلشارة أن أكثر من  
) وهو ما يجعل منها كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة. يشار إلى أّن الحلول  SGREأسهم شركة سيمنس جاميسا للطاقة المتجددة ( 

دولة   90موظف في أكثر من    91,000سيمنس للطاقة  التكنولوجية من سيمنس للطاقة تساهم في توليد حوالي ُسُدس الطاقة الكهربائية في العالم. يعمل في  
 . لمزيد من المعلومات يرجى زيارة 2021مليار يورو في العام المالي  28.5حول العالم، وقد حققت الشركة إيرادات بقيمة 

  energy.com-www.siemens        
 

 


