
 

 

 ُلسياراتُفيُمصرُاُتجميعلُعُالمحليصن  ُالمُ تختار  بنز-مرسيدس

ُفي في السوق  بنز -مرسيدسسيارات لتجميع ع المحلي صن  الم  اختيار عن إيجيبت بنز -نت مرسيدسأعل-2019ُسبتمبر10ُُالقاهرة

  بنز للسيارات والحكومة المصرية -بين مرسيدس تي تمت ال بعد التوقيع على مذكرة التفاهم المحلي ع صن  الم   اختيارالمصري. جاء قرار 

الوزراء المصري   رئيس- التجارة والصناعة بحضور معالي الدكتور/مصطفى مدبولي وزير-نص ارممثلة في معالي المهندس/عمرو 

السوق   بنز للسيارات في -دس. ومن المتوقع أن  تعمل تلك الخطوة المحورية على دعم مرسي بمدينة زيندلفينجن األلمانية في يونيو الماضي 

بعد قيام  وذلك  المحليللتجميع لحصول على عقد الشراكة ل (EGAالشركة المصرية األلمانية للسيارات ) أختيار تمالمصري، حيث 

ً أللمرشحين المحليين بين كافة ااختيار دقيقة بنز للسيارات بعملية تقييم شاملة واجراءات -مرسيدس ات  المعايير والمتطلب  عليطبقا

 بنز للسيارات.        -اإلنتاجية الصارمة لمرسيدس 

والتي   لركوب بنز لسيارات ا-بنز التجارية وخطوط إنتاج مرسيدس-إضافة هامة للمكانة الرائدة لعالمة مرسيدس اإلتفاقية الجديدة تلك تمثل 

بنز للسيارات تنظر  -إن  مرسيدس في السوق المصري من قبل. طرح ت لم  التي  SUVالـمن فئة بنز -مرسيدس  طرازاتستقوم بتجميع 

ً محورب  ي للسوق المصر ً لسيارات الركوب اعتباره سوقا والمركبات التجارية على مدار عقود عديدة. وعلى المدى الطويل، ستقدم  يا

 ختلفة.  الم من خالل تعاونها اإلستراتيجي في العديد من مجاالت وحلول التنقل سوق المصري لل بنز امكانيات وقدرات جديدة-مرسيدس

وهيئاتها  التي تتخذها الحكومة المصرية اترلمبادل عن تقديرهإيجيبت بنز -الرئيس التنفيذي لمرسيدس-د/توماس زورني هذا وقد عب ر الس

 دعم صناعة السيارات المحلية وجذب المزيد من االستثمارات األجنبية المباشرة لهذا القطاع الحيوي.   لالتابعة 

  في بنز على التزامها تجاه قطاع السيارات -، تؤكد مرسيدسالسيارات مجال  في  الشركات الرائدةاحدة من يضيف زورن: "باعتبارنا و

بنز للركوب في  -لسيارات مرسيدس ةمن حيث تدريب القوى العاملة وتوفير فرص عمل جديدة. فمع تشغيل خطوط التجميع المحلي مصر 

إقامته في مصر. إن  التجميع المحلي   خططن خالل مركز التدريب المم وفرص تدريب أفضل  الشركة فرص عمل جديدة ستخلقمصر، 

    ." لمصريق اوالخدمات في السو  السيارات ي مك ننا من تقديم أفضل عمالئنا في السوق المحلي، ول أكثر  سيتيح لنا توفير اختيارات

  طرازات من فئة ستركز الشركة فيه على تجميع  بنز على تلبية احتياجات السوق المحلي الذي -وسيعمل التجميع المحلي لسيارات مرسيدس

لخطوات  اتنفيذ و اإلعدادفسه من المتوقع بدء سوق المصري. في الوقت ن الفي المفضلة فئات الأكثر واحدة من التي تمثل  SUVالـ

 .     2020ثاني من خط التجميع خالل النصف ال  منأول سيارة  إنتاجلتجميع المحلي في وقت قريب جدا، حيث من المنتظر المطلوبة ل

استثمارات جديدة في قطاع السيارات، بما في  بنز -مرسيدس تضخ سوبالنظر لإلمكانيات طويلة األجل التي يتمتع بها السوق المصري، 

افة  المعتمدين واقامة مركز لوجيستي اقليمي في المنطقة االقتصادية لقناة السويس، باإلض وكالء شبكة الفي توسع الذلك على سبيل المثال 

      لمركز تدريب عالمي.
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تصبح بحيث  العالمية  مصرمكانة من خالل تشغيل خطوط التجميع المحلية المقرر اقامتها، على دعم  بنز للسيارات-سوتعمل مرسيد 

ة في  فرصة عمل مباشرة وغير مباشر  1000أكثر من فعلياً بنز -. وفي الوقت الحالي توفر مرسيدس هام للسيارات مركز تصنيع إقليمي

مصر، من خالل شركتها التابعة لالستيراد والتوزيع ومستودع قطع الغيار المركزي والعديد من تجار التجزئة والورش المعتمدة في كل  

 من القاهرة والجيزة واإلسكندرية والغردقة. 
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