
  *بیان صحفي مشترك*
 
  *.. ICT على هامش معرض كایرو* 
 
  *المنطقة االقتصادیة والصندوق السیادي یعلنان تأسیس " نیرك " لصناعات السكك الحدیدیة* 
 
  *وزیرا التخطیط والنقل یشهدان توقیع عقد تأسیس الشركة الوطنیة لصناعات السكك الحدیدیة بشرق بورسعید* 
 
 : *د. هاله السعید* 
  *ملیار دوالر استثمارات للشركة خالل السنوات المقبلة 10* 
 
 : *یحیى زكي* 
  *المشروع استراتیجي یرفع تصنیف المنطقة االقتصادیة عالمیاً .. وإضافة قویة لشرق بورسعید* 
 
  *:كریم سامي سعد* 
 *إنتاج 300 عربة سكك حدیدیة سنویًا وتوفیر 2000 فرصة عمل* 
  
  *:د. أحمد فكري عبد الوهاب* 
  *نسعى إلى تحقیق 30 % من القیمة المضافة محلیًا* 
 
  : *أیمن سلیمان* 
  *الصندوق یستهدف توفیر فرص عمل وزیادة موارد النقد األجنبي* 
 
  *أوراسكوم تساهم بنسبة 15% في الوطنیة لصناعات السكك الحدیدیة* 
  
 القاهرة –جمهوریة مصر العربیة-الثالثاء 24 نوفمبر 2020* : تنفیذًا لتوجیهات السید الرئیس عبد الفتاح السیسي رئیس الجمهوریة* 
 بتوطین صناعة مستلزمات السكك الحدیدیة لخدمة األسواق المحلیة واإلقلیمیة، شهدت الدكتورة هالة السعید وزیرة التخطیط والتنمیة
 االقتصادیة والفریق كامل الوزیر وزیر النقل مراسم توقیع عقد تأسیس الشركة الوطنیة لصناعات السكك الحدیدیة بین الهیئة العامة
 للمنطقة االقتصادیة لقناة السویس وصندوق مصر السیادي، والقطاع الخاص متمثًال في المساهمین(شركة سامكریت لالستثمار ،شركة
 Cairo حسن عالم القابضة ،شركة أوراسكوم لإلنشاءات ،وشركة كونیكت للتكنولوجیا والمعلومات) وذلك على هامش فعالیات معرض
ICT 2020 والدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر تكنولوجیا النقل الذكي Trans MEA.  
 
 وقد وقع العقد كًال من المهندس یحیى زكي رئیس المنطقة االقتصادیة لقناة السویس ورئیس مجلس إدارة الشركة الوطنیة لصناعات
 السكك الحدیدیة "  نیرك " والسید أیمن سلیمان المدیر التنفیذي لصندوق مصر السیادي ،والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب العضو
 المنتدب لشركة نیرك وشرق بورسعید للتنمیة وشركاء القطاع الخاص یمثلهم المهندس كریم سامي سعد رئیس مجلس إدارة شركة
 سامكریت لالستثمار،المهندس عمرو عصام حسن عالم العضو المنتدب لشركة حسن عالم القابضة،المهندس أسامة بشاي رئیس مجلس
 إدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم لإلنشاءات،والسید مصطفى علي مصطفى موسى العضو المنتدب لشركة كونیكت للتكنولوجیا
 .والعلومات
 
 ویهدف هذا المشروع " نیرك " إلى تعمیق وتوطین صناعة السكك الحدیدیة في مصر وخاصة الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي بما
 یؤمَّن متطلبات الدولة المصریة في هذا الشأن، وزیادة القدرة على التصدیر إقلیمیًا ودولیًا حیث تستهدف الدولة إنشاء قاعدة صناعیة
 مجهزة تكنولوچیًا ولوچیستیًا في هذا القطاع الستقبال الشركات العالمیة من أصحاب التكنولوجیا في مجال صناعة مركبات السكك
 الحدیدیة ومستلزماتها وإنتاجها محلیًا بنسبة تصل إلى 40 % بموجب عقود تصنیع لتلبیة االحتیاج المحلي واإلقلیمي واإلفریقي في ظل



 االحتیاج القادم والتغیرات الجدیدة في هذا المجال ،مما یساهم في توطین هذه الصناعات لتلبیة احتیاجات األسواق المحلیة واإلقلیمیة
 .والمساهمة في زیادة الدخل القومي وكذا إتاحة فرص تصنیعیة جدیدة للمصانع العاملة في هذا المجال
 
 وعقب توقیع العقد، أكدت د.هالة السعید وزیرة التخطیط والتنمیة االقتصادیة حرص الوزارة ومتابعتها المستمرة لتنفیذ توجیهات القیادة
 السیاسیة بتوطین صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحدیدیة في مصر، موضحة أن الشراكة مع القطاع الخاص حالًیا تسهم في إحداث
 طفرة تنمویة فمساهمة القطاع الخاص تأتي من حیث التطویر وتدعیم  األهداف التنمویة لخطط الدولة، مؤكدة أن توطین التصنیع المحلي
 لمثل تلك المشروعات الضخمة یعكس االتجاه اإلیجابي والقوي لمصر نحو مزید من التقدم في القطاعات الرئیسة والمهمة كقطاع صناعة
 عربات السكك الحدیدیة وتكنولوجیا الجر الكهربائي والمونوریل بوصفه أحد القطاعات الرئیسة التي تقوم علیه العدید ومن القطاعات
  .األخرى بوضفها صناعات كثیفة العمالة وكثیفة التكنولوجیا
 
 وأوضحت د.هالة السعید وزیرة التخطیط والتنمیة االقتصادیة أن نشأة الشركة تأتي بغرض القیام بتصنیع وإصالحات عربات السكك
  .الحدیدیة وإحاللها وتجدیدها بهدف توطین تلك الصناعة وتحویل مصر إلى مركز لصناعات وتكنولوجیات السكك الحدیدیة
 
 وأشارت السعید إلي دور الصندوق السیادي مؤكدة أنه یسعى إلى خلق ثروات لألجیال المستقبلیة عن طریق تعظیم االستفادة من القیمة
 الكامنة فى األصول المستغلة وغیر المستغّلة فى مصر وتحقیق فوائض مالیة مستدامة، وذلك من خالل تصمیم منتجات استثماریة فریدة
 من نوعها، كما یستهدف الصندوق تحقیق عوائد مالیة مستدامة على المدى الطویل من خالل محفظة متوازنة ومتنوعة، حیث متوقع أن
  .تصل االستثمارات في هذه الشركة إلى ١٠ ملیار دوالر خالل السنوات القادمة
 
 ولفتت وزیرة التخطیط والتنمیة االقتصادیة إلى نجاح الصندوق فى جذب مستثمرین وشركاء من الداخل والخارج وتوقیع اتفاقیات للدخول
 في شراكات متعددة بالرغم من التحدیات االقتصادیة التي شهدتها الفترة األخیرة، حیث شهدنا بدایة انطالق النشاط االستثماري للصندوق
 .وعقد الشراكات االستثماریة على كل األطر محلًیا وعربًیا ودولًیا
 
 ومن جانبه، قال المهندس یحیى زكي رئیس المنطقة االقتصادیة لقناة السویس إن هذا المشروع یأتي تنفیذًا لرؤیة القیادة السیاسیة وخطة
 الدولة المصریة في توطین صناعة السكك الحدیدیة بناًء على تنامي الطلب في هذا القطاع محلیًا وإقلیمیًا، حیث یعد هذا المشروع بدایة
 حقیقیة وقویة لرفع تصنیف المنطقة االقتصادیة عالمیًا وجذب استثمارات أجنبیة في شرق بورسعید ،الفتًا إلى أن المشروع  تبلغ تكلفته
 االستثماریة التقدیریة نحو 240 ملیون دوالر عالوة على موقعه االستراتیجي داخل المنطقة الصناعیة في شرق بورسعید بالمنطقة
 .االقتصادیة
 
 وأضاف زكي أن المشروع ینفذ على مرحلتین األولى منها مصنع للوحدات المتحركة والثانیة مصانع للصناعات المغذیة للقطاع، ویقع 
 المشروع على مساحة 300 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعیة وسیتم إقامة مجمع صناعي لتصنیع الوحدات المتحركة للسكك الحدیدیة
 بطاقة إنتاجیة تبلغ 300 عربة سنویًا ومن المتوقع مساهمة المشروع " نیرك " في خلق فرص عمل مباشرة وغیر مباشرة للشباب
 .المصري وخاصة أبناء مدن القناة
 
 وأعلن رئیس المنطقة االقتصادیة أن شركة " نیرك " تم تأسیسها وفقًا لقانون المناطق االقتصادیة ذات الطبیعة الخاصة رقم 83 لسنة
 2002 وتم االنتهاء من إجراءات تأسیس الشركة داخل مقر المنطقة االقتصادیة بالعین السخنة  خالل 24 ساعة فقط كما هو متبع في
 . إجراءات تأسیس الشركات
 
 وقال أیمن سلیمان الرئیس التنفیذي لصندوق مصر السیادي إن مشاركة الصندوق في تأسیس الشركة الوطنیة لصناعات السكك الحدیدیة
 بالمنطقة االقتصادیة لقناة السویس، یأتي في إطار خطة الصندوق لجذب وتشجیع القطاع الخاص للشراكة في مشروعات تنمویة ضخمة،
 كما أنه یتواءم مع استراتیجیة الصندوق الهادفة لتوطین التكنولوجیا في صناعة عربات السكك الحدیدیة الكهربائیة كاضافة جدیدة لقدرات
 الدولة المصریة في قطاع الصناعة تزامنًا مع العمل على خدمة األسواق المحلیة واإلفریقیة بناًء على الدراسات السوقیة التي تدلل على
 تنامي الطلب في هذا القطاع محلیًا وإقلیمیًا ،وفي ضوء توجهات الدولة إلحداث طفرة في البنیة األساسیة والربط اإلقلیمي مع دول القارة
  . اإلفریقیة بشكل خاص
 



 وأضاف سلیمان أن المشروع یهدف إلى توفیر فرص عمل للشباب المصري، كما یسهم في  توفیر موارد الدولة من العملة األجنبیة
 . الستیراد مستلزمات هذه الصناعة، وكذلك جذب االستثمارات إلى مصر وزیادة مساهمة القطاع الخاص فى االقتصاد القومي
 
 على جانب آخر قال المهندس كریم سامي سعد رئیس مجلس إدارة شركة سامكریت لالستثمار وأحد المساهمین " إن مشروع نیرك یهدف
 إلى إقامة وتشغیل مصنع لتصنیع كافة أنواع ومستلزمات السكة الحدید والمترو والقطارات السریعة والترام ومشتمالتها بما في ذلك
 عربات نقل األشخاص والبضائع ومكوناتها وجمیع أنواع قطع غیارها، وكذلك تصمیم وتصنیع اآلالت والمعدات الصناعیة وخطوط
 اإلنتاج وإدارة التنفیذ أو إعادة الهیكلة للمصانع ویشمل ذلك أعمال التصمیمات الهندسیة للمعدات وخطوط اإلنتاج والمصانع  وتقدیم
 .خدمات الصیانة وإعادة التأهیل لكافة أنواع هذه الصناعة
 
 وأضاف سعد أن التكلفة االستثماریة المتوقعة للمشروع 2.8 ملیار جنیه لمرحلته األولى باإلضافة إلى التكلفة المخططة لتنمیة الصناعات
 المغذیة خالل العشر سنوات القادمة والتى تقدر بحوالي 3 ملیارات جنیه، ومن المخطط البدء فى تشغیل مصنع إعادة التأهیل فى الربع
 األخیر من سنة 2021 ومصنع عربات المترو الجدیدة فى الربع األخیر من سنة 2022، كما تساهم الشركة فى زیادة الناتج المحلى
 .وتوفیر ما یقرب من 2000 فرصة عمل مباشرة وغیر مباشرة
 
 من جهته قال د. أحمد فكري عبدالوهاب العضو المنتدب لشركة نیرك إن هذا المشروع تم الترتیب له ودراسته جیدًا من جمیع الشركاء
 مما یؤكد على أهمیته وجدواه فتم االستعانة بمكاتب استشاریة عالمیة للقیام بالدراسات المالیة والفنیة والهندسیة والقانونیة والتجاریة
 ،مشیرًا إلى أن المجمع الصناعي داخل المشروع یتضمن مصنعًا إلعادة تأهیل الوحدات المتحركة التي تعمل بالجر الكهربائي بطاقة
 إنتاجیة مقدرة 125 وحدة سنویاً ، ومصنع لتصنیع عربات المترو الجدیدة بطاقة إنتاجیة مقدرة 150 وحدة سنویا باإلضافة إلى مصنع
 .بطاقة إنتاجیة مقدرة 150 وحدة سنویًا LRT ثالث لتصنیع عربات القطار الكهربائي
 
 وأضاف عبد الوهاب أن الشركة تسعى إلى تحقیق 30 % من القیمة المضافة محلیًا في هذه الصناعة ، والوصول إلى تصنیع 50 %من
 مكونات الوحدات المتحركة محلیًا خالل العشر سنوات المقبلة، أما بالنسبة للتصدیر فتسعى الشركة إلى تطویر القدرة اإلنتاجیة وتنمیة
 .الصناعات المغذیة الوطنیة لتكون أكثر تنافسیة إقلیمیًا وعالمیًا لزیادة القدرة على التصدیر
 
 ومن جانبه قال أسامة بشاي الرئیس التنفیذي لشركة أوراسكوم لإلنشاءات بي ال سي أن الشركة تساهم بحوالي 15% من رأس مال
 شركة " نیرك " حیث أن مساهمة الشركة تأتي ضمن 3 كیانات خاصة إلى جانب الجهات الحكومیة،معربًا عن تفاؤله بمستقبل المشروع
 .الذي یؤكد على خطوات الدولة في توطین التكنولوجیا في صناعات جدیدة
 
 ومن الجدیر بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق في أكتوبر الماضي على تأسیس الشركة الوطنیة لصناعات السكك الحدیدیة بالمنطقة
 االقتصادیة لقناة السویس، بغرض القیام بتصنیع وإصالحات عربات السكك الحدیدیة وإحاللها وتجدیدها، بهدف توطین هذه الصناعة من
 خالل المساهمة بین الهیئة العامة للمنطقة االقتصادیة لقناة السویس وكل من صندوق مصر السیادي والقطاع الخاص، مع مراعاة وضع
 آلیة تسمح لوزارة النقل بالتأكد من السعر العالمي للمنتج النهائي، والتنویه في ضوء ذلك لقیام وزارة النقل بتحدید كافة احتیاجاتها من
 .الوحدات المتحركة والتي تتضمن عربات سكة حدید، وقطارات مترو، والقطار الكهربائي السریع حتى عام 2030
 


