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Press  

1107، أكتوبر 01القاهرة،    

 

 (وزارة التعاون االقتصادي والتنمية) الحكومة األلمانيةسيمنس و
  مان التدريب المهني في مصريدع  

  

  في منطقة العين السخنة للتدريب المهنيإنشاء مركز 

 شاب مصري على مدار السنوات األربع القادمة 50555 توفير التدريب لنحو 

  المحلية للسوق المصري وتساهم في بناء الكوادراالتفاقية تدعم نقل التكنولوجيا األلمانية 

  

مع في خطوة تهدف إلى المساهمة في خلق المزيد من فرص العمل للشباب المصري وبناء الكوادر المحلية الُمدربة وتماشياً 

وشركة سيمنس  قامت كل من الوزارة الفيدرالية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية للتنمية الُمستدامة، 1101 رؤية مصر

 11ستثمارات تزيد عن جمالي اعم التدريب المهني والفني في مصر بإبين الجانبين بهدف د ياتفاقية للتحالف اإلستراتيجبتوقيع 

 .مليون يورو

نيابة عن الوزارة الفيدرالية األلمانية للتعاون ، GIZالوكالة األلمانية للتعاون الدولي ووفقاً لإلتفاقية، ستتعاون سيمنس مع 

المهني بمنطقة العين السخنة بمصر حيث سيقوم المركز  للتدريبمشتركاً  اً تأسيس وتشغيل مركز بهدفاالقتصادي والتنمية، 

ة الُمتقدمة التي  50511بتوفير التدريب ألكثر من  من الشباب المصري على مدار األربعة أعوام الُمقبلة في التخصصات الفني 

االت الكهربائية واإللكترونية والتحكم تتميز بأهميتها لالقتصاد المصري ومن هذه التخصصات، الميكانيكا الصناعية والمج

. والميكنة اآللي باإلضافة إلى بناء المهارات األساسية للمتدربين في مجاالت صيانة وخدمات محطات الكهرباء ومزارع الرياح

 . هذا وسيقوم الجانبان أيضا بتطوير إحدى معاهد التعليم الفني العالي بمنطقة األميرية بالقاهرة

االقتصادي وزير األلماني للتعاون ووضع حجر األساس للمركز خالل احتفالية حضرها ال االتفاقيةاإلعالن عن تفاصيل  تم

ومن . لوييوليوس سحر نصر، وسفير ألمانيا بالقاهرة، . االستثمار والتعاون الدولي بمصر، د ةووزير، جيرد مولر. د، والتنمية

والرئيس  جانينا كوجل،بالشركة،  رة سيمنس ألمانيا ورئيس الموارد البشريةعضو مجلس إدا جانب سيمنس حضر المراسم

 .من مصر وألمانيااألعمال  من قادة اً دعد إلى جانب ذي لشركة سيمنس بمصر، عماد غالي،التنفي

الُمستدامة، ومن أجل تحقيق يتطلع الشباب المصري إلى التنمية : "، قائالً جيرد مولر صرحاالتفاقية،  على توقيعالوتعليقا على 

إننا نسعى من خالل التعاون مع شركة . هذا الهدف، فإن استثمارات القطاع الخاص وتوافر قوة عاملة عامالن بالغان األهمية

يأخذ احتياجات الشباب المصري واحتياجات سوق العمل بعين  بإنشائهمركز التدريب المهني الذي سنقوم  أنلتأكد سيمنس ل
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لقاعدة الالزمة لجذب المزيد من اإننا نتطلع للمساهمة في توفير . ة والتدريب الذي سيقوم بتوفيرهالمهني ي التخصصاتف االعتبار

 ".وخلق المزيد من فرص العمل المستقبلية االستثمارات

 انشاء امكانيات بما في ذلك، في مصر تتمتع بإمكانيات كبيرةالفني فرص دعم وتنمية قطاع التعليم أّن ُيشار في هذا السياق 

إلى جانب الحاجة لتوفير االعتماد األكاديمي  الحديثة قنّياتعدات والتوتوفير المُ دريب الُمدربين وت للتدريب المهنيمراكز 

 .للتخصصات الصناعية بما يدعم النمو االقتصادي ويساهم في سد الفجوة في سوق العمل

التزامها باالستثمار في السوق المصري وإلى جانب دعم الشركة للنمو الصناعي تواصل سيمنس ": نينا كوجلجا وأوضحت

فمن خالل شراكتنا مع الوزارة الفيدرالية األلمانية . يةالعمالة المحلوتنمية مهارات  تطويربالدولة، فإننا نلتزم بالعمل على 

ألجيال القادمة من العمال المصريين بما يجعلهم في ، نقوم باالستثمار في بناء وتطوير مهارات اللتعاون االقتصادي والتنمية

 ."التنمية المستدامة في مصر عملية مكانة أفضل تتيح لهم دعم

إال أننا في قطاع الطاقة تفتخر سيمنس بالمشروعات العمالقة والتي تقوم الشركة ببنائها حالياً في مصر : "وأضاف عماد غالي

إننا نؤمن أن القوة العاملة الُمدربة . الشباب المصريبسبب تأثيرها على يداً تحققه سيمنس إنجازاً جدنرى أن اتفاقية اليوم ُتمثل 

عاماً، ولذا فإننا نشعر  005ألكثر من يمتد وفقاً ألعلى المعايير تعتبر ركيزة أساسية لمستقبل مصر والتي نتمتع بها بتاريخ حافل 

بالمهارات الالزمة للنجاح والتفوق بهدف تزويد الشباب ن االقتصادي والتنمية بسعادة كبيرة لشراكتنا مع الوزارة الفيدرالية للتعاو

 ."جيدا ألسواق المستقبل وإعداده في قطاع التصنيع

 للتدريب المهني BMZ-Siemens مركز 

التدريب المهني في عدد من المجاالت الصناعية المتخصصة  قديمنصة ُمستدامة لتمن المنتظر أن يصبح مركز التدريب الجديد م

بمحور تنمية قناة ويقع  متر مربع 10111 تبلغ مساحة المركز. في مصرالمدربة المهنية  والكوادر بهدف زيادة عدد الكفاءات

الواقعية ظروف العمل اكي على أحدث التقني ات التي تح بنائهعند استكماله  المركز يعتمدسو. في منطقة العين السخنةالسويس 

من خالل عدد كبير من البرامج التدريبية والمناهج المتعددة لتأهيل الفنيين والمهندسين على مستوى منطقة الشرق األوسط 

 .يحتاجون إليها في حياتهم المهنيةبالمهارات التي  وإمدادهم

  باألميريةمعهد التعليم الفني 

معهد التعليم الفني بمنطقة  طويربت GIZسيمنس والوكالة األلمانية للتعاون الدولي  وبمقتضى االتفاقية ستقوم كل من شركة

 .اعتمادا على نظام التعليم الفني في ألمانيا لتلبية االحتياجات المهنية لقطاعات األعمال المختلفة في المستقبل األميرية بالقاهرة

سخنة لتوفير عين الللتدريب المهني بال  BMZ-Siemensلاللتحاق بمركز  بعد ذلك سُتتاح الفرصة للخريجين المتميزينكما 

 .كافة القطاعات الصناعية في مصرللعمل في ومن ثم االلتحاق فيما بعد تدريب أكثر تخصصاً في المجاالت التقنية 

 

 :الرجاء التواصل مع للسادة الصحفيين لمزيد من المعلومات

 هبة عبد الحميد 

 heba.abdelhamid@siemens.com :؛ بريد إلكتروني2010685411+71: هاتف
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هرري شررركة عالميررة رائرردة فرري مجرراالت التكنولوجيررا واإللكترونيررات ومحطررات توليررد الطاقررة الكهربائيررة والهندسررة  (برررلين وميررونخ) Siemens AG شررركة سرريمنه جيرر  جرري

عاًمرا، تقرف سريمنس علرى قمرة التميرز التكنولروجي، االبتكرار،  065ومنرذ أكثرر مرن . الكهربائية، والمتخصصة في قطاعرات الطاقرة والبنيرة التحتيرة والصرناعة والرعايرة الصرحية

وتعرد سريمنس . دولة، حيث تركز على مجاالت توليد الطاقة الكهربائيرة واألتمترة  والرقمنرة 111وتمارس الشركة نشاطها في ما يزيد عن . ، االعتمادية، والطابع العالميالجودة

. والميكنة اآلليرة والقروى المحركرة والحلرول والبررامج الصرناعية أحد أكبر منتجي التقنيات عالية الكفاءة والموفرة للطاقة، إضافة إلى كونها أحد أكبر مزودي حلول البنية التحتية

 عرن ريادتهرا فري مجرال أنظمرة وعالوة على ذلك، تعتبر سيمنس مورداً رائداً لمعدات التصوير الطبي، كأجهزة التصوير المقطعي وأنظمة التصوير برالرنين المغناطيسري، فضرالً 

، وصرل إجمرالي عائردات الشرركة 1106سربتمبر  01، والتي انتهت فري 1106وخالل السنة المالية . دمة في الميدان الطبيالتشخيص المخبري وحلول تقنية المعلومات المستخ

. ألرف موظرف فري جميرع أنحراء العرالم 050، بلرغ عردد مروظفي شرركة سريمنس نحرو 1106ومرع نهايرة سربتمبر . مليار يورو 506مليار يورو، بينما بلغ صافي دخلها 7,06إلى 

   .http://www.siemens.com: ن المعلومات حول الشركة يرجى زيارة الموقع اإللكترونيللمزيد م

http://www.siemens.com/

