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القدرات التنافسية  دعمل سيمنسمصر توقع مذكرة تفاهم مع شركة 
 للصناعة المصرية 

 
 " في  ”القمة الثانية لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة االقتصادية مع أفريقياتوقيع مذكرة تفاهم في إطار

 برلين

 دعم قدرات الصناعات المصريةوالتي تركز على  2030كة تدعم رؤية مصر االشر  

  مبرمج مصري ، كخطوة اولى في إطار البرنامج 100تدريب اكثر من   

 
 
 

توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي التجارة رئيس الجمهورية -شهد الرئيس/عبد الفتاح السيسي

، التنافسية للصناعة المصريةات القدر والصناعة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، مع شركة سيمنس العالمية لتحسين

 عات وحلول التشغيل اآللي،باإلضافة إلى تزويد البالد بأكثر الحلول والتقنيات المتطورة في مجال التحول الرقمي للصنا

تأتي مذكرة  فضالً عن التعاون في مجال تدريب ورفع قدرات وبناء الكفاءات والكوادر المصرية في القطاع الصناعي.

ساسية الستراتيجية التحول أكدعامة والتي ترتكز على التصنيع  2030في اطار الدعم المستمر لرؤية مصر التفاهم 

 . البالداالقتصادي في 

 

والُمنعقدة حالياً "القمة الثانية لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة االقتصادية مع أفريقيا"  على هامشاالتفاقية تم التوقيع على 

وزير التربية -وزير التجارة والصناعة والدكتور/طارق شوقي-، حيث قام المهندس/عمرو نصاربرلين األلمانية العاصمةب

الرئيس التنفيذي لشركة -قيع على مذكرة التفاهم ممثلين للحكومة المصرية، والسيد/جو كايسروالتعليم والتعليم الفني بالتو

 المناطق الصناعية من المجاالت، ومن ضمنها، ضا إلى تحقيق تطور ملموس في عددتتطرق المذكرة أيسيمنس العالمية. 

إلى  ،، فضال عن التعليم والتدريبفي المصانع قميةالتشغيل اآللي والتكنولوجيا الرمجاالت باإلضافة إلى  ،التي تتبناها مصر

    جانب توفير الطاقة وحلول السالمة وحماية البيئة.

 

صرح معالي وزير التجارة والصناعة، المهندس عمرو نصار قائال: "حددت مصر التصنيع وتعليقاً على هذا التوقيع، 

. وتساعد وزارة التجارة 2030تصادية لرؤية مصر كقطاع ذي أولوية قصوى وجزء هام من استراتيجية التنمية االق

والصناعة في قيادة وتوجيه هذه الجهود الدؤوبة، من خالل شراكات مع قادة الصناعات التحويلية والتحول الرقمي مثل 

 سيمنس التي تحرص على استقدام تقنيات متقدمة وتوفير قدرات تدريبية عالية للكوادر المصرية. ومن خالل هذا التعاون

الذي يركز بشكل كبير على التحول الرقمي والتشغيل اآللي، سنوفر للشركات المصرية أدوات جديدة لمواصلة رفع معايير 

ومنح الكوادر البشرية كافة المهارات والتدريب الالزم لقيادة بلدنا نحو صناعات  ،الجودة ألنشطة التصنيع المصرية

  ".المستقبل

Siemens AG 
Communications  
Head: Clarissa Haller 
 

Wittelsbacherplatz 2 
80333 Munich 
Germany 
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الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر قائالً: "استناًدا لتاريخنا الطويل في التعاون ، اليعماد غ من جانبه، أضاف المهندس

جيجاوات إضافية من الكهرباء للمجتمع  14.4الناجح مع الحكومة المصرية، بما في ذلك نجاحنا مؤخراً في توفير 

التصنيع والتحول الرقمي والتشغيل ، ستعتمد شركة سيمنس على خبرتها العالمية في وتحقيق رقم قياسي عالمي المصري

اآللي، للمساعدة في زيادة حجم اإلنتاج الصناعي في مصر، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات التحويلية، فضال عن توسيع 

 ".للقوى العاملة في قطاع الصناعة المصري ةقاعدة التعليم والتدريب وتنمية المهارات المقدم

 

 :التعاون في المجاالت األربعة التاليةحدد االتفاقية فرص تُ هذا و

 

 التصنيع والمناطق الصناعية

تعمل سيمنس مع الحكومة المصرية على تعزيز التصنيع وتطوير المناطق الصناعية، مع التركيز على الصناعات س

قدراتها  التجميعية والتحويلية. وستنقل سيمنس خبراتها الصناعية المتطورة لمساعدة الصناعة المصرية على تحسين

 .التنافسية، كما تقوم الحكومة بتعزيز بيئة العمل في هذه القطاعات من خالل تقديم الدعم التنظيمي

 

تعزيز توطين الصناعات وزيادة على ستعمل سيمنس مع الحكومة المصرية وللمساعدة في تنمية الصادرات المصرية، 

عي صن  من خالل تمكين شركات تصنيع المعدات األصلية ومُ  ،القدرة التنافسية للصادرات المصرية على مستوى العالم

  .المعدات المحليين على تبني حلول التحول الرقمي والتشغيل اآللي

 

 التحول الرقمي والتشغيل اآللي

تستمر سيمنس في التعاون مع الحكومة المصرية، ليس فقط لزيادة االعتماد على حلول التحول الرقمي والتشغيل اآللي وس

لدفع  ةد المبذولوصناعة المصرية، ولكن أيًضا لضمان عمل هذه األنظمة وفًقا للمعايير العالمية. وكجزء من الجهفي ال

تعزيز الربط البيني للنظام، وجمع ونقل على يمنس مع وزارة التجارة والصناعة التحول الرقمي في الصناعة، ستعمل س

 .(IoT) ول إنترنت األشياءوتحليل البيانات، واالستفادة من تكامل تطبيقات وحل

 

 التعليم والتدريب

لتطوير مناهج التعليم والتدريب الحالية من االتفاقية تتطلع  ماهرة كجزء من رؤية التصنيع،قوة عاملة  ألهمية وجوددراًكا او

خالل االعتماد على األصول المادية التي تمتلكها المصانع والمعدة لتدريب العمالة على أساليب اإلنتاج المستقبلية، 

تدريب متخصص في مجال التصنيع إلعداد برنامج واالستعانة بمدربين معتمدين في المجال الصناعي. وسيتبع ذلك إطالق 

بالتحول الرقمي  ةعمال لمستقبل التصنيع على مستوى الجمهورية. وبالتزامن مع ذلك، سيتم دمج مناهج التعليم الخاصال

مطور برامج محلي  100نظام التعليم والتدريب المهني القائم. في الوقت نفسه، سيتم إعداد ما يقرب من ضمن والتصنيع 

 .خالل عام ونصف كخطوة أولى

 

يب في مجال التحول الرقمي والتدريب الصناعي على المدى الطويل، من خالل حلول التوائم الرقمية، وسيتم تعزيز التدر

 .واالتصال بنظام تشغيل مايندسفير من سيمنس،  وتحليل البيانات، والبيانات الذكية، واألمن اإللكتروني

 

 توفير الطاقة وحلول السالمة وحماية البيئة
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متطورة لكفاءة استخدام الطاقة في الصناعة، بما في ذلك حلول السالمة والرصد الذكية تسعى االتفاقية لتطبيق حلول 

 .للتصنيع والتشغيل اآللي للعمليات، لحماية األشخاص واآلالت والبيئة

 

 

 لمزيد من المعلومات للسادة الصحفيين الرجاء التواصل مع:

 هبة عبد الحميد 

 heba.abdelhamid@siemens.com ؛ بريد إلكتروني:201068541171+هاتف: 

 

 siemens_me@ تابعونا على تويتر:

 

 
)برلين وميونخ( هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، حيث أصبح اسمها مرادفاً للتميز  Siemens AGشركة سيمنس أيه جي 

عاماً. تمارس الشركة نشاطها عالمياً، حيث تركز على مجاالت  170عتمادية والتميز الاالمي كأكرر من الهندسي واالبتكار والجودة واال

رة توليد الطاقة الكهربائية والميكنة اآللية والتحول الرقمي. في نفس الوقت، تُاد سيمنس أحد أكبر منتجي التقنيات عالية الكفاءة والموف

حد أكبر مزودي حلول توليد ونقل الطاقة وحلول البنية التحتية والميكنة اآللية والقوى المحركة للطاقة والموارد، إضافة إلى كونها أ

والحلول والبرامج الصناعية. وعالوة على ذلك، تُاتبر سيمنس مورداً رائداً لمادات التصوير الطبي، كأجهزة التصوير المقطاي وأنظمة 

في مجال أنظمة التشخيص المخبري وحلول تقنية المالومات المستخدمة في الميدان التصوير بالرنين المغناطيسي، فضالً عن ريادتها 

مليار يورو، بينما بلغ  83,0، وصل إجمالي عائدات الشركة إلى  2017سبتمبر  30، والمنتهية في 2017الطبي. وخالل السنة المالية 

ألف موظف في جميع أنحاء الاالم.  372شركة سيمنس نحو ، بلغ عدد موظفي 2017مليار يورو. ومع نهاية سبتمبر  6,2صافي دخلها 

       www.siemens.comللمزيد من المالومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
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