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"S.I.M.A"  هذا هو ما تمثله شركة سيما: الموثوقية-  المنهجية-  االبتكار- السالمة
Emilio Menegon  إميليو مينيجون، كشركة متخصصة في تركيب ماكينات الصناعات الزراعية بفضل ريادة مؤسسيها1980 تأسست شركة سيما في عام
 اللذان سرعان ما قررا التخصص في تصميم وإنشاء أنظمة تخزين الحبوب والبقوليات والدقيق ذات األحجام الصغيرة والمتوسطة،Ezio Fabris وإتسيو فابريس

."والكبيرة التي يتم تصنيعها بنظام "اإلنجاز الكلي
 لذلك تتميز شركة سيما،على مر السنين تحولت الشركة من مؤسسة حرفية إلى شركة منظمة ذات شبكة مبيعات تمكنها من التواجد في عدة مناطق من العالم
 حيث أنها ال زالت على قيد الحياة بفضل النزاهة األخالقية الخاصة بمؤسسيها والتي يتحلى بها كافة العاملين الذين يعملون،باستنادها على قيم بسيطة لكن قوية
.في شركة سيما
 وبفضل طاقم العاملين المتخصص القادر على متابعة كافة،بفضل التنظيم الفني القادر على مواجهة أقوى المطالب التي يتطلبها السوق واالحتياجات اإلنتاجية
. تهدف إلى تقديم أكثر حلول عملية ومناسبة، تعرض الشركة اليوم تصميمات مبتكرة ومرنة،مراحل المعالجة
 بفضل التعاون الربحي أصبح من الممكن تهيئة الظروف من أجل تطوير إعادة تنظيم الشركة من خالل طرح منهج للمراقبة: نقطة تحول هامة2018 يمثل عام
. وخلق هيكل أكثر سرعة وفعالية بهدف ضمان مستويات عالية من الموثوقية والجودة للعمالء،التحليلية على كافة المستويات التنظيمية للشركة
 حيث أن الحلول المبتكرة والمُصممة حسب طلب العميل من أجل تلبية احتياجات العمالء المحددة هي الجزء األكثر إرضا ًء:لكن ال يتم أب ًدا إغفال النقاط الرئيسية
. ألنها ترفع من الخبرة والمهارة الحرفية،في العمل
 متر مربع من أجل3000  من أجل تحقيق هذا وألن الشركة تؤمن وتراهن على المستقبل تم شراء مستودعً ا صناعيًا بمساحة.إرضاء العميل هو أهم تراث للشركة
. األدوار والقواعد الجديدة وطاقم العاملين المدرب والديناميكي األكثر شبابًا مع قوة المعرفة والخبرة الفنية هم مفتاح نجاح شركة سيما.تحسين قدرتها اإلنتاجية

Soundness - Innovation - Methodology - reliability: all that is S.I.M.A.
S.I.M.A. was established in 1980 as a business specializing in agri-industrial plants,
thanks to the entrepreneurship of its two founders, Emilio Menegon and Ezio Fabris,
who would soon decide to specialize in design and production of medium- and big-size
turnkey storage plants for cereals, legumes and flour.
Over the years, this business reality has become a well-organized company present in
many parts of the world thanks to an efficient sales network; S.I.M.A. stands out for its
simple thus well-rooted values, still living thanks to the founders’ great moral integrity
and carried out over time by all the people who have worked at S.I.M.A.
Due to its technical organization - able to meet ever stronger market demand and
production requirements – and its highly specialized staff that skillfully performs all
processing stages, this company proposes innovative and flexible design targeting
more functional and suitable solutions.
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2018 was the year of the change: thanks to a profitable cooperation it was
possible to create the precondition for corporate reorganization and introduction
of an analytical control methodology in any organization levels, resulting in a
faster and more efficacious structure able to grant customers high reliability
and high quality.
The company’s cornerstones are never left apart: innovative and tailored solutions
to meet customers’ specific requirements are the most gratifying part of the job,
for they enable enhancing experience and craftmanship.
Customer satisfaction is the most important heritage. To achieve that and because
the company believes and bets in the future, S.I.M.A. has acquired a new industrial
warehouse of 3000 sqm with the goal of increasing its production capacity. New
roles, rules, and skilled and dynamic younger staff combining with expertise and
know-how are S.I.M.A.’s successful tool.
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