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Press  

7201، سبتمبر 71القاھرة،    

 

ودّعم  تحدیثل وقّعان مذكرة تفاھموزارة الصناعة وسیمنس ت
 قطاع الصناعة المصريل التحول الرقمي

    
   للصناعات المصریة اتفاقیة لتوفیر أطر التعاون الالزمة لدعم التحول الرقمي مذكرة تفاھم  •

 بما فیھا الشركات الصغیرة والمتوسطة والمناطق الصناعیة الجدیدة  ختلفةقطاعات صناعیة م التركیز على •

  ھرة   ألول مرة بالقا معرض ومنتدى سیمنس للتحول الرقمي والذي ُیعقَّدالتوقیع على االتفاقیة خالل  •

خالل المنتدى لتمكین متر مربع،  870على مساحة  ،رقمیة مختلفة استعراض برمجیات وتطبیقات وخدمات •
 العمالء من دعم التحول الرقمي في أعمالھم 

 

الیوم بالتوقیع  م وتطویر قدرات التصنیع المحلي، قامت وزارة الصناعة وشركة سیمنسدعَّ لفي إطار جھود الحكومة المصریة 

من المذكرة قیام سیمنس  وتطویر المھارات الصناعیة الصناعةتحدیث قطاع  في مجالعلى مذكرة تفاھم  المحلیة حیث تتضَّ

قطاعات من عملیات التطویر التكنولوجي ونقل التكنولوجیا للجانب المصري في والقیام بعدٍد رقمیة متطورة بتوفیر حلول 

أنشطة  والتي تھدف إلى بناء اقتصاد قوي قائم على 2030الرئیسیة لرؤیة مصر  مع المحاور بما یتماشى مختلفةصناعیة 

 متنوعة. 

وھو المنتدى الذي  "؛أفاق التحول الرقمي في مصر"معرض ومنتدى سیمنس لبحث تم التوقیع على مذكرة التفاھم الیوم خالل و

طارق المھندس  ،معالي الوزیر قام  في دفع عجلة اإلنتاج حیث ولوجیاُیّعقد للمرة األولى بالقاھرة لتسلیط الضوء على دور التكن

 .    على المذكرة بالتوقیع، الرئیس التنفیذي لشركة سیمنس مصر ،عماد غالي، والمھندس وزیر التجارة والصناعة ،قابیل

من و المبتكرة واألنظمة والحلول الُمصممة للمناطق الصناعیة في  سیمنس بتوفیر باقة متكاملة من المنتجات قیام االتفاقیةتتضَّ

في مدینتي أن یتم البدء في تدشین ھذا التعاون  مصر بما یسمح بتحویل ھذه المناطق إلى مناطق صناعیة ذكیة. ومن المنتظر

وتأمین البیانات لتخطیط غطي الحلول التي ستوفرھا سیمنس مجاالت اتُ وس لألثاث،دمیاط و لصناعة الجلود بالقاھرةالروبیكي 

 حلول الكفاءة في استھالك الطاقة.ملیات اإلنتاجیة باإلضافة إلى واألنظمة المتكاملة إلدارة الع الصناعیة

أن ھذه االتفاقیة تأتي في إطار "، قائالً: وزیر التجارة والصناعة ،طارق قابیلالمھندس،  توقیع المذكرة صرح وتعلیقاً على 

لتطویر منظومة صناعیة رقمیة في  2020طلقتھا الوزارة لتعزیز التنمیة الصناعیة والتجارة الخارجیة لعام اإلستراتیجیة التي أ

العالمیة في مجال التشغیل اآللي وخدمات التحكم عن بعد وحلول المصانع الرقمیة،  الممارساتمصر وتبني أحدث الحلول و

سنبدأ في تطبیق ھذه الحلول في مدینتي الروبیكي لصناعة الجلود ومدینة  . ومن خالل االتفاقیةفضالً عن نظم التصنیع الذكیة

الطریق كي تصبح سیمنس الشریك لدعم التحول الرقمي لقطاع الصناعة المصري، كما أن ھذه االتفاقیة ُتمھد  دمیاط لألثاث

Siemens AG 
Communications  
Head: Clarissa Haller 
 
  

Werner-von-Siemens-Straße 2 
80333 Munich 
Germany 
 

  



Siemens AG Press Release 

 

  Page 2/2 

 ".مجال الحلول التقنیة وذلك استعداداً للثورة الصناعیة الرابعة التكنولوجي للوزارة في

 من  من خالل توفیر عددٍ  من ضمن المحاور الرئیسیة التي ُتركز علیھا المذكرة  الشركات الصغیرة والمتوسطة وُیعتبر قطاع 

والخدمات الرقمیة  األدوات الُمتقدمة إلدارة وتحلیل البیانات الصناعیةحلول التشغیل اآللي وب المتوسطة والصغیرة الشركات

 ن ضمان تحقیق عائدات أكبر على استثماراتھم وتطویر نماذج أعمال جدیدة أكثر كفاءة.الُمصمَمة لتمكین الشركات م

ویأتي ھذا في الوقت  .قویة باقتصادیاتعماد غالي بأن الدول التي تتمیز بقطاعات صناعیة قویة تتسم أیضا  أوضحمن جھتھ 

أصبح تبني الشركات في لتقنیات الرقمیة، ولذا  الذي یشھد فیھ التصنیع على مستوى العالم تحوالت وتغیُّرات جذریة بفعل ا

ضاف: "نشعر وأ .أكثر من أي وقت مضىأمراً حیویاً اآلن ودعم التحول الرقمي في العملیات اإلنتاجیة مصر للتكنولوجیا 

الشریك التكنولوجي للوزارة  سیمنس من قبل وزارة الصناعة لتوقیع ھذه المذكرة التي ُتمھد الطریق كي تصبح الختیارنابالفخر 

رقمیة لزیادة الحلول المن استخدام  ،من مختلف الصناعات في السوق المحلي ،تمكین الشركاتحیث تھدف ھذه الشراكة إلى 

 ."لألسواق ھوصولالالزم لوقت التقلیل  في الُمنتج النھائي وفي نفس الوقت الكفاءة والمرونة والجودة

بھدف توفیر  االتفاقیةالتي شملتھا لمختلف التخصصات الفنیة من الموضوعات الرئیسیة األخرى  وُتعد برامج التدریب المستمر

 ستقوم سیمنسوعلى ھذا الصعید، الكوادر المحلیة المدربة على أعلى مستوى، لدعم إقامة منظومة التصنیع الرقمي في مصر. 

ظم إدارة المعامل، بما یتیح للشباب المصري لتشغیل اآللي ونُ بتجھیز عدد من المعامل الفنیة التابعة للوزارة بباقة من حلول ا

 . تاحةدة من الخبرات المُ واالستفاالتدریب على أحدث التقنیات العالمیة 

من قادة األعمال من القطاعي العام  300ُیشار ھنا أنھ قد حضر معرض ومنتدى سیمنس للتحول الرقمي في مصر أكثر من 

للتقنیات الناشئة مثل، انترنت  مكنالتكنولوجیا كیف یُ الحضور وخبراء لقات النقاشیة، استعرض وخالل سلسلة من الحوالخاص. 

، وھو نظام التشغیل المفتوح من MindSphereونظام التشغیل  تكنولوجیا التصنیع باإلضافةألشیاء والمؤسسات الرقمیة وا

 حتى الطاقة والنقل.، تغییر القطاعات المختلفة من الصناعة وللقطاعات الصناعیة سیمنس

التحول الرقمي على نطاق واسع،  العوامل الالزمة لدعمكما قام ممثلو الحكومة والقطاع الخاص وقطاع التعلیم بمناقشة بعض 

 .ثمار، لتحدید خارطة الطریق واضحةبما في ذلك تطویر المھارات، والبحوث والتطویر، وبناء الشراكات واالست
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ھ��ي ش��ركة عالمی��ة رائ��دة ف��ي مج��االت التكنولوجی��ا واإللكترونی��ات ومحط��ات تولی��د الطاق��ة الكھربائی��ة والھندس��ة  (ب��رلین ومی��ونخ) Siemens AG ش��ركة س��یمنس أی��ھ ج��ي

عاًم�ا، تق�ف س�یمنس عل�ى قم�ة التمی�ز التكنول�وجي، االبتك�ار،  165الكھربائیة، والمتخصصة في قطاع�ات الطاق�ة والبنی�ة التحتی�ة والص�ناعة والرعای�ة الص�حیة. ومن�ذ أكث�ر م�ن 

دولة، حیث تركز على مجاالت تولید الطاقة الكھربائی�ة واألتمت�ة  والرقمن�ة. وتع�د س�یمنس  200، االعتمادیة، والطابع العالمي. وتمارس الشركة نشاطھا في ما یزید عن الجودة

والمیكنة اآللی�ة والق�وى المحرك�ة والحل�ول والب�رامج الص�ناعیة.  أحد أكبر منتجي التقنیات عالیة الكفاءة والموفرة للطاقة، إضافة إلى كونھا أحد أكبر مزودي حلول البنیة التحتیة

 ع�ن ریادتھ�ا ف�ي مج�ال أنظم�ة وعالوة على ذلك، تعتبر سیمنس مورداً رائداً لمعدات التصویر الطبي، كأجھزة التصویر المقطعي وأنظمة التصویر ب�الرنین المغناطیس�ي، فض�الً 

، وص�ل إجم�الي عائ�دات الش�ركة 2016س�بتمبر  30، والتي انتھت ف�ي 2016دمة في المیدان الطبي. وخالل السنة المالیة التشخیص المخبري وحلول تقنیة المعلومات المستخ

أل�ف موظ�ف ف�ي جمی�ع أنح�اء الع�الم.  351، بل�غ ع�دد م�وظفي ش�ركة س�یمنس نح�و 2016ملیار یورو. وم�ع نھای�ة س�بتمبر  5,6ملیار یورو، بینما بلغ صافي دخلھا 79,6إلى 

   .http://www.siemens.comن المعلومات حول الشركة یرجى زیارة الموقع اإللكتروني: للمزید م
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