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 بیان صحفّي 
 ـــــــ 

  خالل زیارته ألمانیا:  رئیس الوزراء یلتقى مسئولي شركة "سیمنز" لبحث مجاالت التعاون المشترك 
 مدبولي: نتطلع الستمرار قوة الدفع في عالقات الشراكة لتشمل مجاالت ومشروعات جدیدة في قطاعات تولیها مصر األولویة مثل النقل 

  والطاقة المتجددة وبرامج التحدیث التكنولوجي للصناعة
 مسئولو الشركة: نطبق في كل مشروعاتنا بمصر معاییر ذهبیة من ناحیة كفاءة ومعدالت وسرعة التنفیذ.. وسنتوسع في مجاالت التعاون 

  المشترك یولیو القادم
  

 افتتاح مركز التدریب وبناء القدرات الخاص بالشركة في العین السخنة لتدریب ٥٥٠٠ شخص على مدار السنوات األربع القادمة 
  
  

 خالل زیارته ألمانیا، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئیس مجلس الوزراء، الیوم "كیدریك نایك"، عضو مجلس إدارة                
 شركة "سیمنز"، وعدٍد من مسئولي الشركة، لبحث مجاالت التعاون المشترك، وذلك بحضور الوزراء أعضاء الوفد المرافق، ورئیس

  .الهیئة العربیة للتصنیع، والسفیر المصري بألمانیا
 واستهل رئیس الوزراء اللقاء، باإلعراب عن تقدیر مصر للتعاون البّناء الذي تّم على مدار األعوام الماضیة مع شركة "سیمنز"، مؤكدًا 

 أن حجم ما تحقق من مشروعات في توقیت قصیر ُیعد تاریخیًا ولم یحدث من قبل، وتتطلع مصر الستمرار قوة الدفع في عالقات الشراكة
 مع "سیمنز"، لتشمل مجاالت ومشروعات جدیدة في قطاعات ُتولیها مصر األولویة مثل: النقل والطاقة المتجددة وبرامج التحدیث

  .التكنولوجي للصناعة
  

 وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تواجد الوزراء المعنیین بملفات التعاون مع "سیمنز" ُیمثل فرصة مهمة لمناقشة تفاصیل التعاون 
  .المقترح؛ من أجل االتفاق على خطة عمل سریعة وفعالة لبدء تنفیذ ما یتم االتفاق علیه من مشروعات

 من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة شركة "سیمنز" اعتزاز الشركة وتقدیرها للتعاون مع مصر، مشیرًا إلى أن الشركة تطبق في كل 
 مشروعاتها بمصر معاییر ذهبیة من ناحیة كفاءة ومعدالت وسرعة التنفیذ، وأن تلك المعاییر الذهبیة أصبحت عالمة مسجلة بالنسبة

  .للمشروعات التي تنفذ في مصر
  

 وأضاف أن "سیمنز" تتطلع لتعزیز تعاونها مع مصر في مجاالت جدیدة منها: الطاقة المتجددة، والنقل، وبناء القدرات والتدریب، 
  .وتكنولوجیا تحدیث الصناعة، وغیرها من المجاالت األخرى الواعدة

  
 وأشار مسئولو شركة "سیمنز"  إلى أنهم سوف یفتتحون في یولیو المقبل مركز التدریب وبناء القدرات الخاص بالشركة في العین 

  .السخنة، والذي یستهدف تدریب نحو ٥٥٠٠ شخص على مدار السنوات األربع القادمة
  

 وتطرق االجتماع إلى التعاون بین مصر وشركة "سیمنز"  في مجال النقل، حیث أشار المهندس كامل الوزیر، وزیر النقل، إلى أن 
 أولویات التعاون مع الشركة تتمثل في استكمال الخطة الشاملة التي تنفذها الوزارة في كهربة اإلشارات، وتحدیث وتطویر بعض خطوط
 السكك الحدیدیة ذات األهمیة لنقل الركاب والبضائع، مثل خط المناشى - ٦ أكتوبر، ودمیاط- المنصورة ، باإلضافة إلى القطار السریع

  .على بعض خطوط السكك الحدیدیة الجدیدة
 كما طلب وزیر النقل قیام شركة "سیمنز"  بتقدیم عروض جدیدة لتوفیر جرارات لقطارات السكك الحدیدیة، متضمنة تخفیضات سعریة 

  .عما تم تقدیمه من قبل
  



 وعّقب مسئولو الشركة بتأكید تطلعهم لتعزیر التعاون مع مصر في كل المجاالت، التي تم ذكرها، مشیرین إلى ما تتمیز به جرارات 
 السكك الحدیدیة التي تنتجها الشركة، من حیث كفاءة استهالك الوقود، وغیرها من األمور الفنیة األخرى، باإلضافة إلى استعداد الشركة

  .للقیام بالتصنیع المحلي لتلك الجرارات في مصر خالل فترة ٦٠ شهرًا
  

 من جانبه رحب رئیس الوزراء باستعداد "سیمنز" للتصنیع المحلي لجرارات السكك الحدیدیة، لكنه طلب تقلیص الفترة الالزمة لعملیة 
 التصنیع إلى الحد األدنى الممكن؛ نظرًا لحاجة مصر لتسریع عملیة استبدال الجرارات القدیمة، في إطار خطة تطویر وتأهیل ورفع كفاءة

 منظومة السكك الحدیدیة، كما وّجه بقیام وزارة النقل باستكمال المباحثات الفنیة مع "سیمنز"  حول تورید عدد من الجرارات، بالتوازي
 .مع العمل على تفعیل مشروع التصنیع المحلى لتلك الجرارات في مصر

 


